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Komonyi Dániel 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2017. november 04 – november 24. 

Alapfeladatok 

Kötelező ülések, bizottságok 

✓ Hallgatói Képviselet rendes ülése (12. 06., 11. 13., 11.20.) 

✓ Kari Tanács (11. 08.) 

Feladatkör – Alelnök 

✓ Képviselők munkájának és levelezésének folyamatos felügyelete.  

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

✓ Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatának elbírálása Horváth Bálinttal, közreműködés az ösztöndíj 

dokumentációjának elkészítésében.  

✓ Személyes megbeszélések, konzultációk tartása a képviselőkkel. 

✓ Új képviselők betanításával kapcsolatos feladatok ellátása: 

o tematikus oktatás szervezése 1 alkalommal; 

o tematikus tudásfelmérő házi feladat elkészítése és kiküldése 1 alkalommal. 

✓ Képviseleti tudásfelmérő teszt összeállítása 3 alkalommal. 

✓ HK jelentkezés összeállítása az EHK által megrendezésre kerülő Mikulás Kupára. 

 

Feladatkör – Gólyatanács elnök 

✓ Gólyatanács gyűlés tartása (11. 08.). 

✓ Gólyatanács gyűlés témájának, előadásának, az ahhoz kapcsolódó feladatok egyeztetése, 

összeállítása Dóka Antallal. 

Kiegészítő feladatok 

Egyéb bizottságok, munkacsoportok, elvégzett feladatok 

✓ Belső Oktatási Bizottság (11. 07.) 

✓ Belső Kollégiumi Bizottság (11. 14.) 

✓ Egyéb belső bizottság 

o Kari Közösségi Ösztöndíjbíráló Bizottság (11. 19.) 

o Kari Rendezvényszervezői Ösztöndíjbíráló Bizottság (11. 19.) 

Feladatkör segítése  

✓ Oktatási referens 

o Megbeszélés Filep Richárddal a Vázlattervi hét kérdőív kiértékelésével és az ahhoz 

kapcsolódó anyag szerkezetével és tartalmával kapcsolatosan. 
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o Összefoglaló anyag elkészítése az új BSc képzésre történő átvétellel, valamint az új MSc 

képzésekkel kapcsolatosan. 

o Előtanulmányi Renddel kapcsolatos észrevételek véleményezése. 

o Kari Munkarend szerkezetének átstruktúrálása. 

✓ Kommunikációs felelős 

o HK kommunikáció ütemtervének elkészítése a következő félévre. 

Saját projektek 

✓ Új beszámoló sablon elkészítése. 

✓ A HK tantervreformmal és megjelenésekkel kapcsolatos stratégiai ütemtervének elkészítése. 

elkészítése. 

✓ Új projektlista elkészítése, annak folyamatos felügyelete és frissítése. 

✓ Összefoglaló anyagok, Gyakran Ismételt Kérdések elkészítése az Erasmus+ pályázattal 

kapcsolatosan a HK honlapra. 

✓ Erasmus bírálási How-to elkészítése. 

✓ Munkaköri leírások konzultációja és véglegesítése. 

Általános képviselői feladatok, egyebek 

✓ Ügyelet tartása a Hallgatói Képviselet irodájában. 

✓ HK prezentációs díjak átadása a Tudományos Diákköri Konferencia záróeseményén (11. 16.) 

✓ Részvétel a Hallgatói Fórumon (11. 09.) 

✓ Részvétel a csapatépítő kiránduláson. 

✓ Tanácsadó Testület koncepciójának véleményezése. 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 10,86%. 

A Hallgatói Képviselet 2017. november 24-i ülésén, a 130./2017. sz. határozatával elfogadta az elnökség által 

a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 110 200 Ft. 


