
 

 

BESZÁMOLÓ 

Benda Bianka 
 

2020.04.01. és 2020.04.30. között végzett tevékenységéről 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 
2020.04.06. Rendes ülés (online) 
2020.04.14. Rendes ülés (online) 
2020.04.20. Rendes ülés (online) 
 
KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
2020.04.10. EHK KSZB ülés (online) 
2020.04.17. EHK KSZB ülés (online) 
2020.04.25. EHK KSZB és KPB ülés (online) 
2020.04.08. VBK KSZB ülés (online) 
 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 
Szociális Bizottság: 
-válasz hallgatói megkeresésekre 
-folyamatos kapcsolattartás Török Lilivel a szociális ügyekkel kapcsolatban 
-a bírálói és hallgatói visszajelző kérdőív véleményezése 
-a kari bírálói folyamatok egységesítésével kapcsolatos észrevételek összegyűjtése 
-ráérős táblázat kitöltése 
 
Pályázati Bizottság: 
-kiírások folyamatos frissítése  
-folyamatos egyeztetés Takács Lili Eszterrel és Varga Ferenccel a pályázatokkal kapcsolatban 
-válasz hallgatói megkeresésre 
 
ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 
-Alelnöki feladatkör: 
-Folyamatos megbeszélés Bene Balázzsal és Bőhm Árminnal 
-Kémlelő ösztöndíj bírálói tábla elkészítése, valamint az eredmény táblázat elkészítése 
-egyeztetés Varga Ferenccel a kémlelő dokumentációval kapcsolatban 
-egyeztetés Bene Balázzsal a Kémlelő ösztöndíj összegével kapcsolatban 
-a kifizetési listába a kémlelő ösztöndíjak felvezetése 



 

 

-egyeztetés Zeller Bálinttal a Tisztújítással kapcsolatban 
-egyeztetés Bőhm Árminnal a projektekkel kapcsolatban 
-egyeztetés Bőhm Árminnal a Tisztújítással kapcsolatban 
-beszámolók bekérése és átnézése Bőhm Árminnal és Bene Balázs Mihállyal 
-adatigénylés elkészítése az alakuló ülésekkel kapcsolatban 
-bemutatkozó szövegek bekérése és átnézése 
-bemutatkozó szövegek feltöltése dropboxba és továbbítás Zeller Balint felé 
-A Kémlelő és KSZB SZMSZ átnézése, véleményezés és javítása 
-A 10. és 11. számú melléklet átnézése és javítása 
-folyamatos kapcsolattartás Bene Balázs Mihállyal, Bőhm Árminnal, Vuics Mártonnal, Varga 
Ferenccel az SZMSZ miatt 
-részvétel Vuics Márton Teams bemutatóján 
-részvétel az SZMSZ véleményezéssel kapcsolatos megbeszélésen 
-megbeszélés Varga Ferenccel, Vuics Mártonnal, Bene Balázs Mihállyal, Bőhm Árminnal 
 
SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 
Tisztújítás: 
-egyeztetés két alkalommal Szabó Kármennel a referensi pozícióval kapcsolatban 
-Szabó Kármen felvétele a titkárok levelezőlistára és a csoportokba 
-e-mail cím készítése Szabó Kármennek 
-egyeztetés Nagy Nóra Mártával a tisztújítással kapcsolatban 
-facebook esemény létrehozása a fórumnak 
-a facebook esemény folyamatos megosztása, valamint az évfolyam csoportokban a borító 
lecserélése Hancz Alíz segítségével 
-borítókép készítése a tisztújításhoz 
-a szociális terület beszámolójához a ppt elkészítése 
-Fórum próbahíváson való részvétel 
 
Projektek 
-a honlap frissítés GYIK-hez kérdések írása válaszokkal 
-Utánpótlás Bizottsággal kapcsolatos megbeszélés tartása és jegyzetkészítés belőle 
 
Hirdetés: 
-részvétel a Vuics Márton által tartott bemutatón 
-több facebook poszt kirakása a honlapra 
-többszöri egyeztetés Vuics Mártonnal a honlapra való belépéssel kapcsolatban 
 
2020.05.01. 
Kapott pontszám: 176 

Ösztöndíj összege: 88000 Ft 

Bíráló(k): Bőhm Ármin, Bene Balázs Mihály 

 


