
 

 

Komonyi Dániel 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2017. október 2 – november 3. 

Feladatkör – Alelnök 

 Képviselők munkájának és levelezésének folyamatos felügyelete.  

 Hallgatói levelek megválaszolása, info@epiteszhk.bme.hu e-mail cím kezelése. 

 Projekttáblázat frissítése, folyamatos felügyelete. 

 Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatának elbírálása Horváth Bálinttal, közreműködés az ösztöndíj 

dokumentációjának elkészítésében.  

 Tisztújítással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. 

 Személyes megbeszélések, konzultációk tartása a képviselőkkel. 

 Új képviselők betanításával kapcsolatos feladatok ellátása: 

o tematikus oktatások szervezése, azok összeállításában és levezetésében való segítség 5 

alkalommal; 

o tematikus tudásfelmérő házi feladatok elkészítése és kiküldése 3 alkalommal; 

o feladatok kiosztása, a munka folyamatos felügyelete. 

 Irodai belépőkártyák adatainak továbbítása Németh Ákosnak (HSZI). 

 Képviseleti tudásfelmérő teszt összeállítása 5 alkalommal. 

 Kari Papír főszerkesztői pályázat aktualizálása és kírása. 

 

Feladatkör – Gólyatanács elnök 

 Utánpótlás Bizottság anyagok előkészítése, bizottság levezetése, féléves ütemterv összeállítása. 

 Gólyatanács gyűlések megszervezése és levezetése 3 alkalommal (10.11., 10.27., 11.02.). 

 Gólyatanács gyűlések témáinak, előadásainak, az ahhoz kapcsolódó feladatok egyeztetése, 

összeállítása az előadni meghívott képviselőkkel. 

Feladatkör segítése – Oktatási referens 

 A vázlattervi hét kérdőív véleményezése. 

 Épületgépészeti és Energetikai Tanszék, valamint az Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék 

tantárgyaihoz kötődő kötelező és ajánlott irodalom felmérése. 

 Közreműködés az OHV PR verseny beszámolójának megírásában. 

 Diplomatervezés tantárgyak összefoglaló leírásának elkészítése a HK honlapra Filep Richárddal. 

 A diplomatervezés tárgyak követelményeivel kapcsolatos visszajelző kérdőív felület elkészítése 

Filep Richárddal. 

 Egyeztetés Filep Richárddal és Gulyás Eszterrel az Oktatási Kerekasztal témájáról és menetéről. 

 A kari eseményekről szóló idővonal elkészítése az Oktatási kerekasztal megbeszélésre. 
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Feladatkör segítése – Juttatási referens 

 Tavaszi féléves pályázati hirdetmények véleményezése (Hallgatók az oktatásért, Hallgatói 

Gazdasági Bizottság, Közéleti, Tanácskozási jogú képviselők, Hallgatói Képviselet ösztöndíj 

pályázatok). 

 

Feladatkör segítése – Kommunikációs felelős 

 EHK-s Hírcsatornára érkező hírek továbbítása az információs csatornákra. 

 

Egyéb  

 Részvétel a diplomaszabályzatokról szóló fórumon. 

 Részvétel a HK továbbképző hétvégéjén. 

 A Hallgatói Képviselet belső levelezőlistájára beérkezett anyagok véleményezése. 

Általános HK-s teendők és bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (10.02., 10.09., 10.16., 10.24., 10.30.) 

 Stratégiai Bizottság (10.16.) 

 Utánpótlás Bizottság (10.06.) 

 Belső Juttatási Bizottság (10.13., 10.24.) 

 Belső Oktatási Bizottság (10.03., 10.10., 10.16., 10.24., 10.29., 10.31.) 

 Belső Gazdasági Bizottság (10.30.) 

 Oktatási kerekasztal beszélgetés (10.31.) 

 TVSZ véleményező bizottság (10.25.) 

 Tanszékvezetői Értekezlet (10.18.) 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 11,42%. 

A Hallgatói Képviselet 2017. 11. 09-i ülésén, a 117./2017. sz. határozatával elfogadta az elnökség által a 

közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 68 500 Ft. 

http://www.epiteszhk.bme.hu/

