
 
 

Patai Boglárka 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2017. február 02. – 2018. március 03. 

Alapfeladatok 

Kötelező ülések, bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (02.05., 02.12., 02.19.) 

 Stratégiai Bizottság (02.21., 02.27.) 

 Kari Tanács (02.28.) 

 MŰSAJT alakuló ülés (02.13.) 

Feladatkör – Kommunikáció felelős 

 Egyeztetés Németh Ákossal a kari lapok tervezett kiadványairól (02.05.) 

 A 2018/19-es tanévre tervezett kari lapok műszaki tartalmának elkészítése és elküldése a HSZI-nek. 

 Kapcsolattartás Balog Ákossal, a Megfagyott Muzsikus főszerkesztőjével. 

 A BME Hírcsatornára érkező hirdetések közzététele. 

 A HK-hoz beérkező hirdetések közzététele. 

 Az Öntevékeny köri börze hirdetése. 

 A TANTERV20XX projekt PR feladatainak ellátása: 

o A tanszékvezetők felkeresése a plakátolási engedélykérés ügyében. 

o Egyeztetés és ötletelés Böröndy Júliával, feladatok delegálása. 

o Egyeztetés a Képkocka tagjaival a Fórum felvételével és a promóvideóval kapcsolatban 

(02.23.) 

o Szövegírás és anyaggyűjtés; a 2-4. hét összefoglalójának megírása (honlapon, emailben), 

Facebook posztok szövegének megírása. 

o Grafikai tervezés; a hirdetéshez használt képek elkészítése (cover fotók, hírek képei, 3. heti 

kérdőívek). 

o Folyamatos hirdetés, posztolás a különböző fórumokon, ütemezés. 

o PR feladatok koordinálása.  

Feladatkör – Megbízott Hallgatói csoport felelős 

 A hallgatói csoportok dokumentumainak begyűjtése és adminisztrálása (nyilvántartásba vételi 

kérelmek, taglisták, rendezvény ütemtervek, körvezetők adatai), az ezzel kapcsolatos levelek 

megválaszolása. 

 Bizottság tartása az Építész Szakkollégium és az Építész Klub működéséről (02.03.) 

 Öntevékeny köri gyűlés előkészítése és levezetése (02.04.) 

 A Hallgatói csoportok eszközpályázatával kapcsolatos teendők ellátása: 



 
 

o A hirdetmény megírása és előterjesztése. 

o A pályázat meghirdetése, kérdések megválaszolása személyesen és levélben. 

o A beérkezett pályázatok adminisztrációja. 

o Új bírálói tábla elkészítése. 

o A pályázatot bíráló BGB levezetése Pénzes Laurával (02.11.) 

o Az eredmények kiküldése minden pályázó kör vezetőjének. 

 Egyeztetés a BÉT és a B3 vezetőivel a gödi kirándulásukról. 

 Személyes megbeszélés a körvezetőkkel féléves terveikről, projektjeikről, leltár ellenőrzés: 

 Öntevékeny köri börze szervezése, részvétel az előkészületeknél és a lebonyolításnál (02.14.) 

 Egyeztetés Vörös Augusztinával az Öntevékeny köri börze arculatáról. 

 Körök adatainak frissítése a HK honlapon. 

 A Rendezvénynaptár felügyelete. 

Kiegészítő feladatok 

Egyéb bizottságok, munkacsoportok, elvégzett feladatok 

 Rendezvény Csoport gyűlés 

o Előadás megtartása a kari rendezvények PR feladatairól (02.22.) 

 TANTERV20XX munkacsoport (02.02., 02.08.)  

Feladatkör segítése  

 Senior Kör vezető 

o Segítség az első Senior gyűlés lebonyolításában (02.21.) 

 Egyéb 

o Egyeztetés Dongó Tamással a tárgygráffal kapcsolatban. 

Általános képviselői feladatok, egyebek 

 Ügyelet tartása a Hallgatói Képviselet irodájában. 

 Részvétel a Hallgatói Fórumon (02.13., 02.20.) 

 Részvétel a HK ZH-ra való közös felkészülésen (02.02., 02.16.) 

 Részvétel a HK ZH gazdaság témakörű közös felkészülésen (02.08.) 

 Részvétel az EHK által szervezett gazdaság ZH felkészítőn (02.14.) 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 7,70%. 

A Hallgatói Képviselet 2018. március 11-i ülésén, a 31./2018. sz. határozatával elfogadta az elnökség által a 

közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 58 100 Ft. 


