
 

 

BESZÁMOLÓ 

Szalay Teréz Luca 
 

2020.09.01. és 2020.09.30. között végzett tevékenységéről 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 
09.07. Rendes ülés  
09.14. Rendes ülés 
09.21. Rendes ülés  
09.28. Rendes ülés (Online részvétellel) 
 
KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 
ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 
Pr referensi feladatok: 
 
Facebook posztok és Instagram:  
(09.01.) Facebook poszt photoshopolása és megosztása a Képviselet Facebook oldalán a 0. 
Kémia Zárthelyikről 
(09.02.) Best Budapest BME megkeresésére Facebook poszt létrehozása a Képviselet Facebook 
oldalán 
(09.04.)  Állandó vendégfogadásról szóló űrlapról Facebook poszt photoshopolása és létrehozása 
(09.04.)  Tantárgy és kurzusfelvételi időszak végéről szóló Facebook poszt photoshopolása és 
létrehozása 
(09.04.)  Hallgatói jogviszony igazolással kapcsolatos kérvényről Facebook poszt photoshopolása 
és létrehozása 
(09.05.)  ÜMSZ és MISZISZ kérésére diákmunka lehetőség az Egyetemmel kapcsolatosan 
Facebook poszt létrehozása és megosztása 
(09.06.)  Covid-19 vírussal kapcsolatos Facebook poszt photoshopolása és létrehozása, mely 
magába foglalta a tájékoztatót a maszk viselésről, hiányzásokról és online órákról 
(09.09.)  ÜMSZ és MISZISZ kérésére diákmunka lehetőség visszavonásáról szóló poszt 
létrehozása és megosztása a Képviselet Facebook oldalán 
(09.10.) Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályázatok személyes bemutatási 
időszakáról szóló poszt photoshopolása és létrehozása a Képviselet Facebook oldalán 



 

 

(09.12.) EHK kérésére a Szkéné Színház gólyaröptetéséről szóló Facebook poszt létrehozása 
(09.12.) Egyetemi túrasorozatról szóló Facebook poszt létrehozása 
(09.12.) Kari pecsétgyűrű rendelésről szóló poszt photoshopolása és létrehozása 
(09.12.) Tudományos Diákköri Konferenciára való jelentkezésről szóló poszt photoshopolása és 
létrehozása 
(09.12.) Tutor pályázati lehetőségekről szóló poszt photoshopolása és létrehozása a Képviselet 
Facebook oldalán 
(09.12.) Diákigazolvány matricák jelenlegi érvényességéről és jövőbeli igényléséről lehetőségekről 
szóló poszt photoshopolása és létrehozása a Képviselet Facebook oldalán 
(09.13.) Vendégfogadási pótűrlapról szóló poszt photoshopolása és létrehozása 
(09.13.) Instagram story létrehozása a Kari pecsétgyűrű rendelésről 
(09.13.) Instagram story létrehozása a Vendégfogadási pótűrlapról 
(09.14.) Promóciós Instagram story létrehozása Bene Balázs Mihály kérésére 
(09.15.) EHK kérésére Facebook poszt létrehozása a Szkéné Színház nyereményjátékával 
kapcsolatban 
(09.17.) A kollégiumokban történő járványügyi eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatóról szóló poszt 
photoshopolása és létrehozása a Képviselet Facebook oldalán 
(09.17.) EHK kérésére Facebook poszt létrehozása BME Solar Boat Team tagfelvételéről és 
űrlapjáról 
(09.17.) EHK kérésére Facebook poszt létrehozása a Corvinus Egyetemmel közösen szervezett 
Egyetemi Túrasorozatról 
(09.19.) Önköltségcsökkentés szociális alappontról szóló poszt photoshopolása és létrehozása a 
Képviselet Facebook oldalán 
(09.19.) EHK kérésére Facebook poszt létrehozása a BME Műhely újságának újságíró képzéséről 
(09.19.) A Kari lap (Kémlelő) legújabb számának megosztása a Képviselet Facebook oldalán 
(09.21.) I. Gólyatanács eseményének megosztása a Képviselet Facebook oldalán 
(09.23.) A Microsoft Teams-sel kapcsolatos változtatásokról szóló poszt photoshopolása és 
létrehozása a Képviselet Facebook oldalán 
(09.24.) A Szakkollégiumi Napok eseményének megosztása a Képviselet Facebook oldalán 
(09.25.) II. Gólyatanács eseményének megosztása a Képviselet Facebook oldalán 
(09.28.) EHK kérésére Facebook poszt létrehozása a Kollégiumi Bentlakási Megállapodásról  
(09.30.) A 088-as és a 022-es kérvények leadásáról szóló poszt photoshopolása és létrehozása a 
Képviselet Facebook oldalán 
 
 
Honlap frissítés és posztok: 
(09.04.) Tanulmányi Ösztöndíj határozat kitétele a honlapra 
(09.04.) Kollégiumi fül korrektúra a honlapon Szikszai Sára Rebeka kérésére 
(09.04.) Szavazás Emlék kitétele a honlapra 
(09.04.) Szociálid fül korrektúra a honlapon Benda Bianka kérésére 

• TJSZ, Határidők tábla, Alaptámogatás dokumentum lista, Kollégiumi szociális fül 

(09.07.) Egyeztetés Bicsár Rozáliával a Vegyészhk.hu Oktatási fülével kapcsolatban és a 
változtatások és újítások frissítése a kérésére 
(09.09.) Emlékeztető kitétele a Vegyészhk.hu-ra Bőhm Ármin kérésére 



 

 

(09.09.) Öntevékeny kör füleinek frissítése Záborszki Patrícia kérésére (Pingpong Kör, Vebio, 
SzASz, Bogrács Kör, Mentor Kör, AP, Zöld Kör) 
(09.19.) Szeptemberi Kémlelő kihelyezése a honlapra 
(09.19.) Önköltségcsökkentés szociális alappontról szóló poszt kitétele a Vegyészhk.hu-ra 
(09.20.) Benda Bianka által javasolt honlap frissítések elkészítése 
(09.21.) Emlékeztető kitétele a Vegyészhk.hu-ra Bőhm Ármin kérésére 
(09.23.) Vegyészhk.hu Csocsó Klubról szóló menüpontjának frissítése 
(09.23.) 3 darab Online szavazás emlékeztető kitétele a Vegyészhk.hu-ra Bőhm Ármin kérésére 
(09.23.) Ülés emlékeztető kitétele a Vegyészhk.hu-ra Bőhm Ármin kérésére 
(09.07-27.) Vegyészhk.hu angol füleinek létrehozásai: Kémlelőről, Képviselőkről, Kollégiumról 
(09.28.) Kollégiumi Mentorok alfül frissítése a Vegyészhk.hu-n Bazsó Bence Attika kérésére 
(09.30.) Gólyatanács eseményéhez Facebook poszt poszt photoshopolása és létrehozása 
 
 
SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 
 
-Egyéb Tevékenységek: 
(09.11.) Személyes egyeztetés Bene Balázs Mihállyal a Hallgatói Képviseletben végzett 
tevékenységemmel kapcsolatban 
(09.12.) Személyes egyeztetés Bene Balázs Mihállyal a Hallgatói Képviselettel kapcsolatos 
céljaimról 
(09.13.) Egyeztetés Bazsó Bence Attilával a járványügyi protokoll, vendégfogadási pótűrlap 

megosztásáról, szövegéről 

(09.05-07.) ÜMSZ és MISZISZ által hirdetett diákmunkára jelentkezők vezetése az online Excel 

táblázatban 

(09.20.) Online megbeszélés Benda Biankával a Kari pólótervekkel és a honlap frissítéssel 
kapcsolatban 
(09.21.) Személyes egyeztetés Bőhm Árminnal és Vuics Márton Andrással a teljesítményalapú 
táblázattal kapcsolatban 
(09.21.) Személyes egyeztetés Benda Biankával a honlap frissítéssel kapcsolatban 
(09.23.) Stratégiai Bizottság ülésen részvétel 

(09.23.) Marketing Csoport megbeszélés a kari termékekkel kapcsolatban 

(09.23.) Ügyelés az irodában Bőhm Árminnal 

(09.30.) Hallgatói Képviseletről szóló Tanköri alkalom megtartása a B4-es tankörnek 

(09.30.) Hallgatói Képviseletről szóló Tanköri alkalom megtartása a V5-ös tankörnek 

• Folyamatos egyeztetések Bazsó Bence Attilával, Bicsár Rozáliával, Benda Biankával, Bene Balázs 

Mihállyal a Vegyészhk.hu-val kapcsolatban 

• EHK levelező lista folyamatos követése 



 

 

• Folyamatos egyeztetések Gál Zalánnal a Gólyatanáccsal és a Tankör foglalkozásokkal 

kapcsolatban 

• Folyamatos egyeztetés Vuics Márton Andrással az angol honlap fejlesztéssel kapcsolatban 

 
 
2020.09.30. 
Kapott pontszám: 173 

Ösztöndíj összege: 86500 Ft 

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


