
 

 

BESZÁMOLÓ 

Benda Bianka 
 

2020.05.01. és 2020.05.31. között végzett tevékenységéről 

 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 
 

• 2020.05.11. – Hallgatói Képviselet elnökválasztó ülés 

• 2020.05.11. – Hallgatói Képviselet alakuló ülés 

• 2020.05.11. – Hallgatói Képviselet rendes ülés 

• 2020.05.18. – Hallgatói Képviselet rendes ülés 

• 2020.05.25. – Hallgatói Képviselet rendes ülés 

• 2020.05.27. – Hallgatói Képviselet rendkívüli ülés 

 
KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 

 

• 2020.05.21. – Kari Tanács 

 

KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 

• 2020.05.22. – Egyetemi Szociális Bizottság ülés 

• 2020.05.08. – Egyetemi Szociális Bizottság ülés 

 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 

 

• 2020.05.26. – Oktatási Bizottság ülés 
 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 

• Belső Szociális Bizottság 

o a bírálói visszajelző kérdőív kiküldése a VBK bírálói felé 

o a bírálói és hallgatói visszajelző kérdőív véleményezése és a véglegesnek szánt 

változat újbóli átnézése 

o MŰEPER specifikáció véleményezése 



 

 

o KSZB tagság felhívás továbbítása Czene Nikolett felé 

o a Török Lili által küldött TJSZ 3.számú mellékletének és a kollégiumi pontokkal 

kapcsolatos táblázat átnézése és véleményezése 

o a KSZB tagságra beérkezett pályázatok továbbítása a HK felé 

o folyamatos megbeszélés Szabó Kármen Emőkével 

o folyamatos kapcsolattartás Török Lilivel 

• Pályázati Bizottság 

o Kari BME ösztöndíj pályázatok bírálása 

ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 
 

• Alelnök 
o Személyi ügyekben történő titkos szavazások elkészítése a Hallgatói Képviselet 

üléseire: KSZB tagok, ESZB tag delegálás, Kémlelő tagok, Kémlelő 

o Kémlelő dokumentáció elkészítése 

o Kémlelő végleges eredmény elkészítése és a kifizetési listába az eredmények 

felvezetése 

o Bőhm Árminnal egyeztetés, hogy hogyan kell létrehozni a titkos szavazásokat 

o Folyamatos kapcsolattartás Bene Balázs Mihállyal és Bőhm Árminnal 

o Hallgatói Képviselők beszámolóinak bírálása 

o Dokumentáció elkészítése Bene Balázs Mihállyal és Bőhm Árminnal 

o egyeztetés Czene Nikolettel a pályázatokkal és felszólalásokkal kapcsolatban 

o egyeztetés Varga Ferenccel a pályázatokkal kapcsolatban 

o Honlap felügyeletével kapcsolatos checklista átnézése 

o Kari BME ösztöndíj pályázattal kapcsolatos problémák megbeszélése Varga Ferenccel, 

Bene Balázs Mihállyal, Vuics Márton Andrással, Czene Nikolettel 

o Beszámolók átnézése Bene Balázs Mihállyal és Bőhm Árminnal 

o beszámolók bekérése 

o egyeztetés Szalay Lucával a HK kártyákkal kapcsolatban 

o egyeztetés Szalay Lucával a honlap folyamatos ellenőrzésével kapcsolatban 

o egyeztetés Bicsár Rozáliával 

o megbeszélés Vuics Márton Andrással 



 

 

o Kémlelő dokumentáció javítása 

o teljesítményalapú táblázattal kapcsolatos megbeszélésen részvétel 

o levelezőlisták frissítése és új Facebook csoport létrehozása 

o egyeztetés Varga Ferenccel több alkalommal 

• Kari Lap felelős: 

o folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés Cseh Orsolyával a Kémlelő új lapszámával 

kapcsolatban 

o a Kémlelő új lapszámába írt cikkek átnézése 

o az új lapszámba a HK jelenti rész megírása 

o a véglegesnek szánt tördelt változat újbóli átnézése 

o a végleges lapszám továbbítása Szalay Teréz Luca részére, hogy kerüljön ki a honlapra 

o a Kémlelő tagok folyamatos figyelmeztetése, hogy adják le a pályázatokat 

o a beérkező pályázatok javítása és visszaküldése a részükre 

o egyeztetés az új tagokkal, hogy csatlakozzanak a Facebook csoportba 

o egyeztetés Gál Zalánnal és Cseh Orsolyával az angol nyelvű rész bevezetésével 

kapcsolatban 

o Kémlelő csoportba jelentkezők továbbítása a HK részére és egyeztetés Cseh Orsolyával 

a jelentkezőkkel kapcsolatban 

SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 

• Marketing Csoport ülés (2020.05.06.) 

• Gál Zalán által tartott utánpótlással kapcsolatos ülésen történő való részvétel (2020.05.27.) 

• bemutatkozó szöveg megírása a honlapra és Instagramra 

• megbeszélés a Hallgatói Képviselettel az alakuló ülés előtt 

• Megbeszélések: 

o Oktatással kapcsolatos megbeszélés Dr. Székely Edittel 

▪ 2020.05.06. 

▪ 2020.05.13. 

o Egyeztetés a Képviselet jelenlévő tagjaival az oktatási területet érinti ügyekről 

▪ 2020.05.31. 



 

 

 
2020.05.31. 
Kapott pontszám: 159 

Ösztöndíj összege: 79500 Ft 

Bíráló(k): Bőhm Ármin, Bene Balázs Mihály  


