
 

 

BESZÁMOLÓ 

Benda Bianka 
 

2019.04.01. és 2019.04.30. között végzett tevékenységéről 

 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 
 

 2019.04.01. - Hallgatói Képviselet rendes ülés 

 2019.04.08. – Hallgatói Képviselet rendes ülés 

 2019.04.25. – Hallgatói Képviselet alakuló ülés 

 2019.04.25. – Hallgatói Képviselet rendes ülés 

 2019.04.29. – Hallgatói Képviselet rendes ülés 
 
KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 

 Kari Tanács – 2019.04.26. 

 Kari Tanács – 2019.04.05. 
 
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 

 2019.04.07. – Stratégiai Bizottság ülés 

 2019.04.16. – Belső Szociális Bizottság ülés 

 2019.04.09. – Oktatási Bizottság ülés 
 
BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 

Szociális bizottság: 

 TJSZ 3 véleményezése 

 Önköltséges hallgatók rendkívüli szociális pályázati kiírás véleményezése 

 ráérős tábla folyamatos frissítése 

 igazoláslista problémák áttekintése és véleményezése 

 rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok véleményezése 

 BSZB ülés megtartása 



 

 

 jövedelemkiesésről szóló táblázat áttekintése Záborszki Patríciával, valamint a KSZB 
ülésen való helyettesítés miatt egyeztetés 

 TJSZ 2. számú melléklet véleményezése 

 szoc bemutató tartása a KSZB iránt érdeklődőknek 

 egyeztetés Bezzeg Klaudiával és Zeller Bálinttal a rendszeres szociális ösztöndíjat bíráló 
személyek szavazásáról 

 válasz hallgatói megkeresésekre 

 egyeztetés a KSZB munkája iránt érdeklődő személyekkel 
 

ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 
 

Kari Lap felelős: 

 folyamatos kapcsolattartás a kémlelő főszerkesztőjével 

 többszöri személyes egyeztetés a kémlelő főszerkesztőjével 

 az új lapszám áttekintése 

 HK jelenti rovat megírása 

 egyeztetés Zeller Bálinttal a kémlelővel kapcsolatban 

 egyeztetés Bezzeg Klaudiával a Tisztújító különszámmal kapcsolatban 

 az új lapszám továbbítása a PR felelősöknek 
 
Erasmus+ felelős: 

 Erasmus+ ösztöndíj pályázat végleges eredményének hirdetése 

 az Erasmus+ megbeszélésen elhangzottak áttekintése és az EHK által küldött doodle 
kitöltése 

 
SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 

GAEV különszám: 

 Egyeztetés Faragó Dénessel a GAEV különszámmal kapcsolatban 

 A GAEV különszámhoz tartozó anyagok mappába rendezése és továbbítása Faragó 
Dénesnek 

 egyeztetés Beke Dórával a GAEV különszámmal kapcsolatban 
 
Kari kiadvány: 

 A kari kiadványhoz tartozó anyagok mappába rendezése 

 Fotók gyűjtése a kiadványba és továbbítás Faragó Dénesnek 

 Interjúk továbbítás Faragó Dénesnek 

 Egyeztetés Zeller Bálinttal a kari kiadvánnyal kapcsolatban 

 Egyeztetés Takács Lilivel a pólórendeléssel kapcsolatban 

 Tisztújítás prezentáció elkészítése 
 



 

 

2019.05.01. 
Kapott pontszám: 124 

Ösztöndíj összege: 62000 Ft 

Bíráló(k): Bőhm Ármin, Záborszki Patrícia; Zeller Bálint 

 

 


