
 

 

BESZÁMOLÓ 

Szalay Teréz Luca 
 

2020.06.01. és 2020.08.31. között végzett tevékenységéről 

HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 

 

(2020.06.02.) Rendes ülés (online) 
(2020.06.08). Rendkívüli ülés (online) 
(2020.06.15.) Rendes ülés  (online) 
(2020.06.29.) Rendes ülés 
(2020.07.13). Rendes ülésen való részvétel 
(2020.08.02.) Rendkívüli ülésen való rész 
(2020.08.31.) Rendes ülésen való rész 
 

KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 

BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 

 

KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 

 

(06.02.) Szociális Bizottság alakuló ülésén való részvétel 

(06.22.) Pályázati Bizottsági alakuló ülésén való részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

OKTATÁSI BIZOTTSÁG: 

(06.03.) Oktatási Bizottság megbeszélés Székely Edit oktatási dékánhelyettes részvételével 

(06.10.) Oktatási Bizottság megbeszélés s Székely Edit oktatási dékánhelyettes részvételével 

(07.15.) Oktatási megbeszélésen való részvétel a tanköri alkalmakról, melyet Bicsár Rozália, Gál Zalán és 
Dr. Hornyánszky Gábor tartott 



 

 

 
(07.16.) Elsőfélévesek köszöntőjének átírása 

• Online megbeszélés Gál Zalánnal és Bicsár Rozáliával 

• Heti Oktatási megbeszéléseken való részvétel, melyeken Kózelné Dr. Kózelné Székely Edit is jelen 
volt 

(07.29.) Oktatási megbeszélés Dr. Hornyánszky Gáborral, Dr. Kózelné Székely Edittel, Bene Balázs 
Mihállyal és Bőhm Árminnal, mely a Hallgatói visszaélések enyhítéséről és a ZH ütemtervekről szólt  

• ezen ülés emlékeztetőjének megírása 

• (Augusztus) Heti oktatási megbeszélés Kózelné Dr. Székely Edittel  
 

Utánpótlás Bizottság 
(07.22.) Utánpótlás Bizottság ülésén való részvétel, melyen megvitattuk a Gólyatáborban 
tartandó Hallgatói Képviseletről szóló állomás részleteit 

 
KOLLÉGIUMI BIZOTTSÁG: 

(08.03.) Kollégiumi Bizottsági ülésén való részvétel 

(08.12.) Kollégiumi Bizottsági ülésén való részvétel 

ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 

 

PR referensi feladatok 

(06.01.) Áprilisi Kémlelő kihelyezése a Vegyeszhk.hu-ra, illetve erről Facebook poszt létrehozása  

(06.01.) Megbeszélés Vuics Márton Andrással a PR területtel kapcsolatban 

(06.02.) EHK kérésére Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

közös kutatási ösztöndíj pályázatáról Facebook poszt létrehozása  

(06.03.) EHK kérésére Facebook poszt lérehozása a Mateking és BME együttműködéséért járó 

köszönetről 

(06.04.) Facebook poszt létrehozása a rendkívüli szociális ösztöndíj elektronikus úton való pályázati 

lehetőségeiről 

(06.08.)  EHK kérésére Facebook poszt lérehozása Német Felsőoktatási Információs Központ 

(DAAD) németországi továbbtanulási tájékoztatóról 

(06.08.)  EHK kérésére Facebook poszt lérehozása BME és az MNB Kiváló Szakdolgozat, 

Diplomamunka és TDK dolgozat kiválósági ösztöndíj pályázatáról 

(06.09.) Facebook poszt létrehozása a nagyobb összeg átcsoportosításáról a Tanulmányi ösztöndíjba 

(06.13.) Megbeszélés Vuics Márton Andrással a PR területtel kapcsolatban 



 

 

(06.16.) Közéleti ösztöndíj pályázatok kihelyezése a honlapra  

(06.16.) Rendes ülés és Rendkívüli ülés emlékeztetőjének kihelyezése a Vegyeszhk.hu-ra 

(06.16.) Közéleti ösztöndíjak májusi végleges eredményéről szóló Facebook poszt photoshopolása és 

kihelyezése a Facebookra, illetve Instagramra 

(06.17.) Más karok kollégiumában történő elhelyezésről szóló poszt photoshopolása és kitétele a Hallgatói 

Képviselet Facebook oldalára 

(06.17.) Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat szóló poszt photoshopolása és kitétele a Hallgatói 

Képviselet Facebook oldalára 

• Instagram Képvileseti bemutatkozó posztok kitétele Instagramra 06.01. saját magamról (Szalay Teréz 

Luca), 06.02. Szabó Kármen Emőkéről, 06.05. Bene Balázs Mihályról 

• Folyamatos egyeztetés a beszámolókról és emlékeztetőkről Bene Balázs Mihállyal és Bőhm Árminnal, 

illetve kérésükre ezek folyamatos feltöltése a honlapra 

• Folyamatos egyeztetés a Hallgatói Képviselet tagjaival a honlapra és Instagramra szánt 

bemutatkozókkal kapcsolatban 

• EHK levelező lista folyamatos nyomon követése és kérésükre posztok megosztása a Hallgatói 

Képviselet Facebook oldalán és honlapján 

•  (07.09.) NFÖD-ról szóló poszt photoshopolása, majd megosztása Facebookon posztban, Instagram 
és Facebook story-ba 

• (07.09.) Diákigazolvány matricák érvényességéről való poszt photoshopolása és megírása Facebookra 

• (07.10.) KTH-s hír megosztása Facebookon a Neptunba beírt jegyek ellenőrzéséről 

• (07.11.) EHK kérésére Facebook poszt lérehozása a NFÖD leadási segédletéről 

• (07.11.) EHK kérésére Facebook poszt lérehozása a nyelvvizsga bizonyítványok online bemutatásáról 

• (07.16.) Online megbeszélés Bőhm Árminnal a teljesítményalapú táblázatokkal kapcsolatban 

• (07.19.) Egyeztetés Szatmári Balázzsal a Kémszámtáborról szóló fül aktualizálásról a Vegyészhk.hu-n 

• (07.21.) EHK kérésére Facebook poszt lérehozása és photoshopolása az OMHV kérdőívekről 

• (07.21.) EHK kérésére Facebook poszt lérehozása a MASZK által meghírdetett vitorlás táborról 

• (07.21.) Bőhm Ármin kérésére a Kémszámtábor főszervezői pályázat kitétele a 
Vegyészhk.hu-ra 

• (07.21.) Bőhm Ármin kérésére Facebook poszt az ICONSR organization committee-ról 

• (07.21.) EHK kérésére Facebook poszt lérehozása az NFÖD leadási határidejének lejártáról szóló 
figyelmeztetésről 

• (07.22.) A Vegyészhk.hu-n a teljes Gólyáknak fül frissítése és aktualizálása, mely tartalmazta a 
Gólyatábor, Kémszámtárbor, Rendezvényeink és Tanévrendje alfüleket 

• (07.22.) Egyeztetés Bazsó Bencével a Vegyészhk.hu Kollégium fül frissítésével kapcsolatban 

• (07.22.) Dékáni tájékoztató az őszifélév megkezdéséről való hír megosztása a Képviselet 
Facebook oldalán 

• (07.22.) EHK kérésére Facebook poszt lérehozása az NFÖD-ról szóló kérdésekről és az EHK 
elérhetőségéről az irodán kívül 



 

 

• (07.23.) Facebook poszt megosztása a Képviselet oldalán, melyben felmérnénk, hogy milyen 

információkra volna szükségetek az idei Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj pótpályázatához  

• (07.24.) ESN BME hír poszt megosztása a Képviselet Facebook oldalán 

• (07.24.) Facebook poszt photoshopolása és létrehozása Benda Bianka kérésére a Kollégiumi 

férőhelyre való szociális alapú felsőbbéves jelentkezésről 

• (07.25.) Gólyatábor eseményének megosztása a Képviselet Facebook oldalán 

• (07.29.) Kollégiumi Mentor jelentkezésről szóló poszt megosztása Facebookon az EHK kérésére 

• (07.29.) Nyári kollégiumi jelentkezésről szóló poszt photoshopolása és megosztása a Képviselet 

Facebook oldalán 

• (07.29.) Ősziféléves szociális alapú kollégiumi elhelyezésre való jelentkezésről szóló poszt 

photoshopolása és megosztása a Képviselet Facebook oldalán 

• (07.31.) Gólyatábor jegyeladásról szóló poszt megosztása a Képviselet Facebook oldalán 

• (08.02.) EHK kérésére Facebook poszt lérehozása a Nyári Kollégiumi Jelentkezésről 

• (08.05.) Nyári Kollégium szobabeosztásáról és beköltözési információkról szóló poszt létrehozása a 

Képviselet Facebook oldalán 

• (08.06.) Kármán Terasz megnyitásáról szóló poszt létrehozása a Képviselet Facebook oldalán Kovács 

Szilvia kérésére 

• (08.07.) Őszi féléves kollégiumi jelentkezésről szóló poszt photoshopolása és kitétele a Hallgatói 

Képviselet Facebook oldalára 

• (08.09.) Szociális alapú kollégiumi férőhely pályázatról szóló poszt photoshopolása és kitétele a 

Hallgatói Képviselet Facebook oldalára 

• (08.10.) SzASz menüpont teljes frissítése és aktualizálása a Vegyészhk.hu-n 

• (08.10.) Egyeztetés Szárnyasi Leventével a Vegyészhk.hu eddig üres SSS’ részéról szóló felület 

tartalommal való feltöltéséről, majd a honlap ezen részének frissítése 

• (08.10.) Őszi féléves kollégiumi jelentkezés határidőkről szóló poszt photoshopolása és kitétele a 

Hallgatói Képviselet Facebook oldalára 

• (08.10.) Az ESZR leterheltségéről szóló Facebook poszt létrehozása és kitétele a Hallgatói Képviselet 

Facebook oldalára 

• (08.12.) Kármán Terasz programjáról és akcióiról szóló poszt létrehozása a Képviselet Facebook 

oldalán Kovács Szilvia kérésére 

• (08.15.) Szociális pályázatok hiánypótlásáról szóló poszt kiírása a Képviselet Facebook oldalára 

• (08.20.) Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályázatokhoz a személyes bemutatási 

időszakról szóló poszt photoshopolása és kitétele a Hallgatói Képviselet Facebook oldalára, illetve a 

Vegyészhk.hu-ra 

• (08.21.) EHK kérésére Facebook poszt létrehozása a Morgan Stanley ösztöndíj programról 

• (08.21.) EHK kérésére utólagos Őszi Kollégiumi jelentkezésről szóló Facebook poszt létrehozása és 

kitétele a Hallgatói Képviselet Facebook oldalára, illetve a Vegyészhk.hu-ra is 

• (08.21.) Őszi kollégiumi jelentkezések előzetes eredmények közzétételének időpontjának szóló  

Facebook poszt létrehozása és kitétele a Hallgatói Képviselet Facebook oldalára 



 

 

• (08.21.) Őszi kollégiumi jelentkezések előzetes eredményéről szóló poszt kiírása a Facebook-ra 

• (08.21.) Kollégiumi szobajelentkezéses űrlapról szóló poszt photoshopolása és kitétele a Hallgatói 

Képviselet Facebook oldalára 

(08.21.) Internetdíj táblázat frissítése a Kollégium fül alatt a Vegyészhk.hu-n 

(08.21.) Kollégiumi How to fül frissítése a Vegyészhk.hu-n 

• (08.21.) Gólyáknak fül Kollégumi részének frissítése a honlapon és erről egyeztetés Bazsó Bencével 

• (08.21.) Telefonos egyeztetés Gál Zalánnal és Varga Ferenccel a szeptemberi kezdésre rendelendő Pr 

termékekkel kapcsolatban 

(08.21.) Kollégium fül Felvételiről szóló részének frissítése a honlapon 

• (08.21.) Kollégium fül Közösségi pontosztási elvekről szóló részének frissítése a Vegyészhk.hu-n 

(08.22.) KTH-s tájékoztató a félévkezdésről és a KTH működéséről szóló poszt photoshopolása és 

kitétele a Hallgatói Képviselet Facebook oldalára 

• (08.22.) Őszi féléves kollégiumi felvételi előzetes eredmények Vegyészhk.hu-n történő bejegyzés 

létrehozása 

• (08.22.) Online szavazás emlékeztetőjének kitétele a Vegyészhk.hu-ra 

(08.22.) Rendkívüli Ülés emlékeztetőjének kitétele a Vegyészhk.hu-ra 

(08.25.) Tárgyfelvételről és kedvezményes tárgyfelvételről szóló poszt photoshopolása és kitétele a 

Hallgatói Képviselet Facebook oldalára 

• (08.25.) Alumni Tábor programtervének photoshopban való elkészítése minden napról Vuics 

Márton kérésére 

• (08.26.) Alumni Táborhoz szükséges kuponok photoshopban való elkészítése minden napról Vuics 

Márton kérésére 

• (08.27.) Külső Szociális Bizottság leírásának frissítése a Vegyészhk.hu-n Benda Bianka kérésére 

• (08.27.) Ars Presso fül frissítése a Vegyészhk.hu-n 

• (08.27.) Belső Bizottságok Tagjainak (Szociális, Pályázati, Oktatási, Kollégiumi) frissítése a 

Vegyészhk.hu-n Benda Bianka kérésére 

SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 

 

(06.05.) Rendes ülés emlékeztetőjének vezetése és megírása 

(06.17.) Online megbeszélés Gál Zalánnal és Hancz Alizzal a tanköri foglalkozásokkal kapcsolatban, majd 

ugyanezen megbeszélés emlékeztetőjének megírása 

• Rendszeres egyeztetés Gál Zalánnal a tanköri foglalkozásokkal, illetve az Erasmusról/Külügyről szóló 

posztokkal és a honlap angol változatának elkészítésével kapcsolatban 

(HK csapatépítéssel kapcsolatos egyeztetések Bene Balázs Mihállyal 
(07.23.-07.26.) Részvétel az EHK Táborban 
 
 



 

 

Külügy: 

• (08.10.) Egyeztetés a Mentor Kör külföldiek mentorálásáért felelős tagjaival online megbeszélésen 

keresztül, melyet Gál Zalán vezetett 

• (08.11.) Online értekezlet a külföldi hallgatók tanköri foglalkozásáról a Mentor Körrel, Kózelné 

Dr. Székely Edittel, Bicsár Rozáliával illetve a Ana Cristina Cadena külföldi doktoránssal 

Tanköri: 

• (08.21.) Tanköri alkalmak ppt-jainak átnézése és átbeszélése Gál Zalánnak 

Egyéb: 

• Folyamatos egyeztetések Bene Balázzsal a Pr referensi feladatokkal kapcsolatban 

• Folyamatos egyeztetések Bazsó Bencével a Kollégiumot érintő posztokkal és honlap frissítéssel 

kapcsolatban 

• Folyamatos megbeszélések Benda Biankával a honlap felülvizsgálatával és frissítésével 

kapcsolatban 

• Online egyeztetések Bicsár Rozáliával az oktatási hírek, tudnivalók és aktualitások folyamatos 

hirdetéséről  

• Hallgatói megkeresések megválaszolása a kollégiummal, szociális pályázatokkal és az Egyetemet 

érintő kérdésekkel kapcsolatban 

 

2020.09.13. 

Kapott pontszám: 177 

Ösztöndíj összege: 88500 Ft 

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


