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Benda Bianka 
 

2020.03.01. és 2020.03.31. között végzett tevékenységéről 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 
03.02. Hallgatói Képviselet rendes ülés 
03.09. Hallgatói Képviselet rendes ülés 
03.18. Hallgatói Képviselet rendes ülés (online) 
03.25. Hallgatói Képviselet rendes ülés (online) 
03.31. Hallgatói Képviselet rendes ülés (online) 
 
KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
03.06 Kari Tanács 
 
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 
Szociális Bizottság: 
-válasz hallgatói megkeresésekre az ösztöndíjakkal és a fellebbezésekkel kapcsolatban 
-folyamatos kapcsolattartás Török Lilivel a szociális ügyekkel kapcsolatban 
-egyeztetés Török Lilivel a rektori kérvényt leadó hallgatók szociális helyzetével kapcsolatban 
-fellebbezések és a hozzá kapcsolódó dokumentumok részletes átnézése és véleményezése, 
valamint online szavazás erről 
-rendkívüli szociális pályázatok átnézése és szavazás 
-válaszadás Önköltség csökkentéssel kapcsolatos kérdésekre 
-a Török Lili által online szavazásra beküldött bírálói ösztöndíjak megfelelősségének ellenőrzése 
-a Török Lili által beküldött javaslatok átnézése a rektori kérvényre 
-titoktartási nyilatkozat, bírálói ösztöndíj adatlapok, Önköltség csökkentés adatlapok eljuttatása 
az EHK irodába 
-bírálói ösztöndíj kiosztása és a pályázati adatlapok elkészítése  
-egyeztetés a bírálókkal az ösztöndíj osztás elvéről és az összegek megfelelősségéről 
-az Önköltségcsökkentéshez beérkező pályázatok végleges státuszának ellenőrzése, valamint a 
maradék pályázatok bevétele személyesen 
-a Török Lili által küldött Önköltség csökkentés lista átnézése és online szavazás róla 
-a HK közeli pályázók figyelmeztetése, hogy írják alá a pontszámigazoló adatlapot 
-az Önköltség csökkentést leadó hallgatók figyelmeztetése a határidőkről, a hiányosságok 
megírása e-mailben 
-Önköltség csökkentés adatlapok aláíratása, az adatlapok bevitele az EHK irodába 



 

 

-papír alapú pályázatok számának felvezetése a Török Lili által küldött táblázatba 
 
ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 
-Alelnöki feladatkör: 
-Folyamatos megbeszélés Bene Balázzsal és Bőhm Árminnal 
-egyeztetés Szikszai Sárával a projektekkel kapcsolatban 
-excel tábla elkészítése a koronavírus alatt megvalósítani kívánt projekteknek 
-Online megbeszélés Bene Balázzsal 
-Dokumentáció elkészítése Bőhm Árminnal és Bene Balázzsal 
-Személyes Egyeztetés Bene Balázzsal és Bőhm Árminnal a HK zh-val kapcsolatban  
-Személyes megbeszélés Bőhm Árminnal és Bene Balázzsal a határidőkkel kapcsolatban 
-Személyes egyeztetés Bene Balázzsal a HK ZH fellebbezésről 
-Kapcsolatfelvétel Pollák Zsomborral a HK ZH előfeladatok eredményeivel kapcsolatban, ----
valamint részletes indoklás kérése a százalékokhoz 
-szálláskeresés a HK hétvégére 
-egyeztetés Zeller Bálinttal a Tisztújítással kapcsolatban 
-egyeztetés Bőhm Árminnal a projektekkel kapcsolatban 
-beszámolók átnézése és bírálás Bene Balázzsal és Bőhm Árminnal 
-a HK ZH-hoz a fellebbezések megírása Bene Balázsnak 
-a Hallgató Képviselet számára érkező levélért elmenetel a postára 
-egyeztetés Bene Balázzsal a postai meghatalmazással kapcsolatban 
-egyeztetés Szabó Kármennek a postai meghatalmazással kapcsolatban 
-meghatalmazás postai dokumentum keresése 
-beszámolók javítása 
 
SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 
Projektek 
-A VBK HK Tudásbázisban a szoc fül frissítése és kiegészítése új információkkal 
-A VBK HK Tudásbázisban a Kémlelő fülhöz tartalom írása 
-A VBK HK Tudásbázis Főoldalának frissítése 
-honlap frissítés táblázat átnézése 
-egyeztetés Lőrincz Lászlóval a Tudásbázis oldal szerkesztésével kapcsolatban 
 
Hirdetés: 
-több poszt kirakása a facebook oldalra a koronavírussal kapcsolatban 
-hír posztolása a Martos Kollégium csoportba a kiköltözéssel kapcsolatban 
-egyeztetés Szikszai Sárával és Vuics Mártonnal a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban 
 
-március 16.: megbeszélés discordon 
-részvétel a továbbképző hétvégén 
 
-KSZB SZMSZ végleges formázása és feltöltése dropboxba 
-március 23.: online megbeszélés a távoktatással kapcsolatban 
-távoktatási problémák jelzése a Bizottság vezető felé 
 
 
 



 

 

2020.03.31. 
Kapott pontszám: 179 

Ösztöndíj összege: 89500 Ft 

Bíráló(k): Bene Balázs Mihály, Bőhm Ármin,  

 


