
 

 

BESZÁMOLÓ 

Benda Bianka 

2020. 01. 15. és 2020. 01. 31. között végzett tevékenységéről 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 
2020. 01. 27. Rendes ülés 
 
KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
Dékáni Tanács (01.21.) 
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
KPB Ülés (01.21.)  
 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 
Szociális Bizottság: 
-válasz hallgatói megkeresésekre e-mailben, telefonon, személyesen 
-A felkészítő tábla frissítése 
-A bírálások ütemezése táblázat folyamatos frissítése 
-A vizsgajelentkezésről a bírálók tájékoztatása és a táblázat kitöltése 
-a kollégiumi férőhelyhez beérkező pályázatok folyamatos szűrése és a bírálói tábla frissítése 
-Az előbírálások folyamatos koordinálása és egyeztetés a bírálókkal a problémás pályázatokról 
-rendszeres szociális ösztöndíj előbírálásához táblázat készítése 
-rendszeres szociális ösztöndíj első körös előbírálásának koordinálása és szűrés a rendszerből 
-folyamatos tájékoztatása a hallgatóknak e-mailben, évfolyam csoportokban 
-A Szociális pályázatok fül átnézése a honlapon és a frissítési javaslatok elküldése Vuics 
Mártonnak 
-Felkészülés Dinga Ádámmal és Vuics Mártonnal a bírálói vizsgára 
-folyamatos kapcsolattartás Török Lilivel 
-rossz státuszra állított pályázatok átállítása 
-Az ESZB döntést igénylő esetek továbbítása Török Lilinek 
-Felkészülés a bírálói vizsgára Bőhm Árminnal  
-Felkészülés a bírálói vizsgára Záborszki Patríciával 
-egyeztetés Vuics Mártonnal az ESZB ülés miatt 
-hallgatók tájékoztatása az ESZB döntésről 
-személyes bemutatás ütemező tábla elkészítése és kiküldése a bírálóknak 
-ügyeleti táblázat frissítése 



 

 

-a Török Lili által kiküldött ráérős táblázatok kitöltése 
-egyeztetés Török Lilivel a problémás esetekkel kapcsolatban 
-A bírálóknak fontos tudnivalók továbbítása a Bizottsági tagoknak 
-Egyeztetés az ESZR-be való bejelentkezési hibával kapcsolatban Török Lilivel 
 
ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 
Alelnök: 

-beszámolóról e-mail kiküldése 

-HK ZH beosztás táblázat elkészítése és kiküldése 

-egyeztetés Varga Ferenccel a HK ZH-val kapcsolatban több alkalommal 

-titkárok tájékoztatása a Sport Napról 

-titkárok folyamatos tájékoztatása az előadásokról és a HK ZH felkészülési alkalmakról 

-az első kis HK ZH összeállítása és nyomtatása  

-az első kis ZH javítása és egyeztetés erről Varga Ferenccel 

-az első kis ZH-hoz megoldókulcs összeállítása, melyben a feladatokhoz vonatkozó szabályzati 

részek is szerepelnek 

-HK ösztöndíj bírálásában részvétel 

-HK ösztöndíj dokumentációjában részvétel és a dokumentáció bevitele a HSZI-be 

-megbeszélés Bene Balázzsal a Dékáni Tanács miatt 

-folyamatos emlékeztetők küldése a HK ZH-val kapcsolatban 

-a titkárok tájékoztatása a Marketing Csoport üléséről 

-az első kis HK ZH eredményeinek kiküldése és a felkészítő alkalmakon jelenlévők felvezetése a 

táblázatba 

-a HK ZH-val kapcsolatos tudnivalók és táblázat továbbítása a titkároknak is  

-személyes megbeszélés Bene Balázzsal  

-személyes egyeztetés Bene Balázzsal és Bőhm Árminnal a HK ZH-val kapcsolatban 

-szálláskeresés és intézés a Kondi Körnek Bőhm Árminnal 

-személyes egyeztetés Zeller Bálinttal a Tisztújítással kapcsolatban 

-személyes megbeszélés Bene Balázzsal és Bőhm Árminnal a határidőkkel kapcsolatban 

-folyamatos kapcsolattartás Bene Balázzsal 

 

Kari Lap felelős: 
-a HK jelenti részek összegyűjtése és folyamatos figyelmeztetés a határidőről 
-a HK jelenti részek továbbítása a Kémlelő felé 
-az öntevékeny körökről a kari kiadványba írt részek továbbítása Bene Balázsnak 
-A Szociális Bizottságról szóló cikk megírása 
-Kémlelő SZMSZ elkészítése 
-folyamatos kapcsolattartás Nagyházi Mártonnal 
-részvétel Kémlelő gyűlésen 
-Kémlelő pályázati kiírás továbbítása és figyelmeztetés, hogy küldjék a pályázataikat  



 

 

-egyeztetés Cseh Orsolyával 
 
SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 
Kari kiadvány: 
-egyeztetés Faragód Dénessel 
-a kari kiadványba a SZASZ által javasolt változtatások elküldése 
-személyes megbeszélés a közbeszerzést intéző Juhász Ágnessel 
 
Hürkecz Péterrel a Szabályzatok rész átnézése a honlapon 
 
DÁTUM 2020. 02. 01. 
Kapott pontszám: 120  

Ösztöndíj összege:60000Ft   

Bíráló(k):   Bőhm Ármin, Bene Balázs Mihály 

 


