
 

 

BESZÁMOLÓ 

Benda Bianka 

2019.11.14. és 2019.12.19. között végzett tevékenységéről 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 
2019.11.18. Rendes ülés 
2019.11.25. Rendes ülés 
2019.12.02. Rendes ülés 
2019.12.09. Rendes ülés 
2019.12.16. Rendes ülés 
 
KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
2019.11.21. ESZB Ülés 

2019.12.05. ESZB Ülés 

2019.12.17. KSZB Ülés 
 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
2019.12.16. Pályázati Bizottsági ülésen való részvétel 

 
BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 
Szociális Bizottság: 
-ráérős tábla folyamatos kitöltése 
-igazoláslista és pályázati kiírások véleményezése 
-kapcsolattartás az EHK Szociális referensével 
-a régi pályázatok elvitelének utánajárás 
-válasz hallgatói megkeresésekre 
-a bírálói visszajelző kérdőív továbbítása a Bizottságnak 
-a szociális ösztöndíj visszajelző kérdőív kiposztolása Facebook csoportokban és továbbítás Vuics 
Mártonnak 
-KSZB Ülés megtartása 
-változások összeszedési az Igazoláslistában 
-egyeztetés a bírálókkal a januári ütemezéssel kapcsolatban 
-KSZB projektek áttekintése és jelentkezés 
-visszajelző kérdőívek áttekintése 



 

 

 
Pályázati Bizottság: 
- Kari BME pályázatok bírálása: 2019.11.14. 
 
Oktatási Bizottság: 
-vizsgakiírás ellenőrzés 
 
ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 
Kari Lap felelős: 
-HK jelenti rész megírása  
-egyeztetés Terjék Adriánnal a kosárcsapat interjú miatt, az interjúhoz a kérdések megírása 
-kapcsolattartás Csizmadia Eszterrel  
-2019.11.15.: Megbeszélés Szikszai Sárával és Bőhm Árminnal a Kémlelő kari lappal kapcsolatban 

-megbeszélés Csizmadia Eszterrel és Nagyházi Mártonnal a javasolt változtatásokkal kapcsolatban 

-decemberi szám feltöltése és a problémák továbbítása a szerkesztőségi tagok felé 
-megbeszélés Pollák Zsomborral, Varga Ferenccel, Bene Balázzsal a Kémlelővel kapcsolatban 
-kémlelő megbeszélésekhez doodle kiküldése 
-egyeztetés Takács Lili Eszterrel a Kémlelő SZMSZ átnézése miatt 
 
- Őrjárat: (2 alkalommal) 
2019.12.16. 
2019.11.20. 
 
SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 
Kari kiadvány: 
-a kiadványok elhozatala a Nyílt Napra 
-folyamatos kapcsolattartás a Nyomdával  
-folyamatos kapcsolattartás Faragó Dénessel a kari kiadvánnyal kapcsolatban 
-folyamatos egyeztetés Vuics Mártonnal a Közbeszerzéssel kapcsolatban 
 
-Az Eit felkeresése személyesen a közbeszerzés miatt 
-Az árajánlat bekérő kitöltése Vuics Mártonnal 
-folyamatos egyeztetés Hornyánszky Gáborral a kari kiadvánnyal kapcsolatos hibák miatt 
-a hibák összegyűjtése és elküldése Faragó Dénesnek több alkalommal 
-a Kari kiadványban a saját részem elolvasása és a hibák kigyűjtése 
-többszöri egyeztetés az Juhász Ágnessel telefonon a közbeszerzéssel kapcsolatban 
-nyomdakeresés Vuics Mártonnal 
 
- megbeszélés Bene Balázzsal 
-a hallgatói szobában a HK logó, illetve Kari logó felfestése 
-A titkároknak szóló előadások beütemezése, egyeztetés ezzel kapcsolatban Varga Ferenccel 
-részvétel a Bőhm Ármin által tartott megbeszélésen a diplomantul.hu adataival kapcsolatban 
-részvétel a titkároknak tartott előadáson (Hallgatói Képviselet munkájának részletes bemutatása) 



 

 

-részvétel a GAEV megbeszélésen 
-GAEV jelentkezési űrlap elkészítése 
-részvétel a Nyílt Napon 
 
DÁTUM 2019.12.19. 
Kapott pontszám: 197  

Ösztöndíj összege: 98 500 Ft  

Bíráló(k):   Bene Balázs, Bőhm Ármin, Pollák Zsombor 

 


