
 
 

Patai Boglárka 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2017. november 04 – november 24. 

Alapfeladatok 

Kötelező ülések, bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (11. 06., 11. 13.,  11. 20.) 

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (11. 16.) 

 Kari Tanács (11. 08.) 

Feladatkör – Kommunikációs felelős 

 Az EHK által működtetett levelezőlistára érkező egyetemi hirdetések továbbítása a megfelelő 

kommunikációs csatornákra. 

 A HK-hoz beérkező kari és szakmai hírek és hirdetések közzététele a megfelelő kommunikációs 

csatornákon. 

 A facebook oldal és az évfolyamcsoportok cover fotóinak heti szintű frissítése. 

 A HK Instagram profiljának működtetése. 

 Egyeztetés Nemes Gáborral az angol nyelvű TVSZ hirdetését illetően. 

 Megbeszélés Pekár Zoltánnal (EHK) a BMEApp-ról (11. 15.), hírek feltöltése és fejlesztési javaslatok 

megküldése. 

 Kari Papír gyűlés előkészítése és levezetése (11. 08., 11. 15.). 

 A Kari Hallgatói Fórum hirdetése, kommunikációs anyagainak elkészítése. 

 Az Építész Gólyabál hirdetése, ennek kapcsán egyeztetés Németh Péterrel (11. 07.). 

 Megbeszélés Balogh Ákossal és Győrfy Dániellel a Megfagyott Muzsikusról. 

 Megfagyott Muzsikus főszerkesztői pályázat hirdetményének előkészítése, a pályázat 

meghirdetése, kapcsolattartás a pályázókkal. 

 A Nyílt Napra flyer készítése. 

 Az Educatio kiállítás szervezése. 

 Részvétel a Kari Papír szponzori kiadvány szerkesztésében. 

 A „Tanterv 201X” projekt elindítása. 

 Kommunikációs sablonok (cover képek, kiemelt képek, plakátok, külső faliújság), heti összefoglaló 

hírek és egyéb alkalmi/általános HK-s megjelenések előkészítése, grafikai tervezése. 

 Belső és külső kommunikációs naptárak előkészítése, egyeztetés a referensekkel. 

 A HK honlap tartalmának aktualizálása. 

Feladatkör – Megbízott Hallgatói csoport felelős 

 A hallgatói csoportok tájékoztatása a megbízatást illetően. 



 
 

 A hallgatói csoportok adatainak összegyűjtése az EHK kérésére. 

 A Kari közösségi ösztöndíj pályázattal kapcsolatos hírek megosztása a csoportok vezetőivel, 

leveleik megválaszolása és személyes egyeztetések. 

 A csoportok frissített taglistáinak kezelése. 

 A Kari közösségi ösztöndíj pályázat bírálásának előkészítése és levezetése (11. 19.). 

 A Rendezvénynaptár felügyelete, a terem- és projektorfoglalásokkal kapcsolatban rendszeres 

egyeztetés a csoportok vezetőivel. 

 A Képkocka SZMSZ tervezetének véleményezése, a módosító javaslat előterjesztése. 

 A Bercsényi Sport Kör SZMSZ-ének véleményezése és előterjesztése, egyeztetés Bönde Tamással a 

megalakulási folyamatról. 

 Öntevékeny Köri Állófogadás szervezése Bönde Tamással, egyeztetés a költségvetésről Pénzes 

Laurával, az esemény levezetése. 

 A Kari közösségi ösztöndíj pályázat eredményének hirdetése a hallgatói csoportoknak. 

 A KI és a HSZI gondozásában lévő hallgatói csoport leltárak ellenőrzése Bönde Tamással. 

 Öntevékeny köri gyűlés tartása. 

 A poszttal járó feladatkörrel és a hallgatói csoportok általános működésével kapcsolatos How to-k 

megírása. 

 Egyeztetés Benda Ritával (Dékáni Hivatal) a Képkocka leltári eszköz átadásával kapcsolatban. 

 Folyamatos kapcsolattartás a körvezetőkkel, tevékenységük segítése. 

Kiegészítő feladatok 

Egyéb bizottságok, munkacsoportok, elvégzett feladatok 

 Belső Oktatási Bizottság (11. 07., 11. 15.) 

 Belső Kollégiumi Bizottság (11. 14.) 

 Egyéb belső bizottság 

o Kari közösségi ösztöndíj pályázat Bíráló Bizottság (11. 19.) 

Saját projektek 

 Megbeszélés Dávida Eszterrel és Purev-Ochir Ori-Ujinnal egy kari műterem kialakításáról (11. 17.). 

 Egyeztetés a Rajzi Tanszékkel a kari műterem kialakításáról. 

Általános képviselői feladatok, egyebek 

 Ügyelet tartása a Hallgatói Képviselet irodájában. 

 Hetesi feladatok ellátása. 

 A Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése. 

 Segítség a HK raktár takarításában. 

 Konzultáció a képviselői feladatokról Komonyi Dániellel (11. 13.). 

 Részvétel a Kari Hallgatói Fórumon (11. 09.). 

 Részvétel az Építész Gólyabálon (11. 17.), vendégek fogadása. 



 
 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 11,40%. 

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 115 700 Ft. 


