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Komonyi Dániel 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2018. január 02 – 2018. február 01. 

Alapfeladatok 

Kötelező ülések, bizottságok 

✓ Hallgatói Képviselet rendes ülése (01. 08., 01. 22.) 

✓ Kari Tanács (01. 24.) 

✓ Kari Tanulmányi Bizottság (02. 01.) 

✓ Tanszékvezető helyettesi pályázat véleményező bizottság: 

o Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 

o Urbanisztika Tanszék 

✓ Gödör Klub megbeszélés a Klub vezetőségével és Orbán Balázzsal. 

Feladatkör – Alelnök 

✓ Képviselők munkájának és levelezésének folyamatos felügyelete.  

✓ Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatának elbírálása Horváth Bálinttal és Török Lilivel, 

közreműködés az ösztöndíj dokumentációjának elkészítésében.  

✓ Tudásfelmérő zárthelyi elkészítése 2 alkalommal. 

✓ Személyes megbeszélések, konzultációk tartása a képviselőkkel (2 alkalommal). 

 

Feladatkör – Gólyatanács elnök 

✓ Személyes elbeszélgetések a Gólyatanács tagjaival (35 alkalom), adminisztratív teendők elvégzése. 

✓ Tavaszi féléves gyűlések ütemtervének elkészítése. 

✓ X1,2 főszervezői pályázat megírása, kihirdetése. 

✓ Utánpótlás Bizottság tartása (01. 22.). 

Kiegészítő feladatok 

Egyéb bizottságok, munkacsoportok, elvégzett feladatok 

✓ Belső Oktatási Bizottság (01. 23., 02. 01.) 

✓ Rendkívüli Belső Oktatási Bizottság a Középülettervezési tanszéken (01. 17.) 

✓ Belső Gazdasági Bizottság (01. 23., 02.01.) 

✓ Közéleti Bizottság (01. 08.) 

✓ Tanácsadó Testület gyűlés (01. 10.) 

✓ Tanterv 20XX munkacsoport (01. 05., 01. 21.) 

o Projekt ütemezésének elkészítése. 

o Emlékeztetők, feladatleírások elkészítése. 
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✓ Megbeszélés a jogi visszaéléseket követő honlapról (01. 30.). 

Feladatkör segítése  

✓ Elnök 

o Hallgatói Képviselet ülésének levezetése (01. 22.). 

o Kérvények elbírálása átruházott hatáskörben Nemes Gáborral (átvételi kérelmek, 

költségtérítés és önköltség befizetésének módosított határideje). 

o Többszöri egyeztetés Török Adriennel (KTH) az átvételi kérvények ügyintézéséről. 

o Diplomázó hallgatóknak szóló kérdőív véleményezése. 

✓ Oktatási referens 

o Hallgatói levelek megválaszolása időszakosan. 

o Új BSc képzésre való átjelentkezéssel kapcsolatos menüpont elkészítése a HK honlapon Patai 

Boglárkával. 

o Közreműködés az átjelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatók elkészítésében. 

o Folyamatos egyeztetések Filep Richárddal az átjelentkezés és a tárgyakkreditáció 

ügyintézésével kapcsolatosan. 

o Egyeztetések Lepel Adriennel a tervezői szakirány-specializáció kötelezően választható 

tárgyairól és az átvételek ügyintézéséről. 

✓ Erasmus+ felelős 

o Folyamatos egyeztetések és megbeszélések Szabó Dániellel az éppen aktuális feladatokkal 

kapcsolatosan. 

o Közreműködés a kari tájékoztató előadás elkészítésében, megtartásában. 

o Erasmus+ oldal megírása és létrehozása a HK honlapon. 

o Pályázók közéleti tevékenységeinek igazolása, közéleti összesítő aktualizálása. 

o Megbeszélés Vidovszky Istvánnal a német egyetemeken teljesített és beakkreditált tárgyak 

összegyűjtésével kapcsolatosan (01. 12.). 

✓ Kari Papír főszerkesztő 

o Dékánjelöltekkel tartott interjúk kérdéseinek véleményezése. 

o Egyeztetések Patai Boglárkával a Kari Papír megjelenésekről és a 2018-as nyomdai 

közbeszerzési eljárásról. 

Általános képviselői feladatok, egyebek 

✓ A Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése. 

✓ Részvétel az Educatio kiállításon. 

 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 12,09%. 

A Hallgatói Képviselet 2018. február 12-i ülésén, a 22./2018. sz. határozatával elfogadta az elnökség által a 

közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 69 500 Ft. 


