
 

 

BESZÁMOLÓ 

Benda Bianka 

2020.11.01. és 2020.11.20. között végzett tevékenységéről 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 
-2020.11.02.: Rendes ülésen történő részvétel 

-2020.11.09.: Rendes ülésen történő részvétel 

-2020.11.16.: Rendes ülésen történő részvétel 

KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
ESZB Ülés - 2020.11.09. 
Kari Tanács - 2020.11.04.  
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 
Szociális Bizottság: 
-kapcsolattartás Szabó Kármen Emőkével 
 
Pályázati Bizottság: 
-Közösségi és Hangadó bírálásban segítségnyújtás a Pályázati Bizottság ülésén 
-segítségnyújtás a közéleti pályázatok bírálásában 2 alkalommal 
-egyeztetés Varga Ferenccel, Bene Balázzsal és Czene Nikolettel Teamsen a pályázatokkal 
kapcsolatban 
-egyeztetés Bene Balázzsal és Czene Nikolettel a honlapon szereplő pályázati kiírások javításával 
kapcsolatban 
 
ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 
Alelnök: 
-folyamatos részvétel az elnökségi megbeszéléseken 
-megbeszélés Gál Zalánnak az alelnöki feladatokkal kapcsolatban 
-beszámolók javítása 
-képviselők figyelmeztetés, hogy küldjék el a beszámolójukat 
-a HK ösztöndíj bírálása 
-folyamatos egyeztetés Bene Balázs Mihállyal és Gál Zalánnal 



 

 

-csapatépítőhöz beosztás elkészítése 
-HK karácsonyhoz szavazások elkészítése 
-csapatépítéshez táblázat kiküldése 
-beszámolók bekérése 
-folyamatos egyeztetés Bene Balázs Mihállyal és Gál Zalánnal 
-egyeztetés Gál Zalánnal a COVID alatt megvalósítható projektekkel kapcsolatban 
-egyeztetés Gál Zalánnal a titkároknak való projektekkel kapcsolatban 
-a projektes táblázat frissítése 
-HK karácsonyi vacsihoz Catering keresése 
-HK karácsonyi vacsihoz szavazások kiírása 
-E-mail írása a projektekkel kapcsolatban, amiket Zalánnal összegyűjtöttünk 
-karácsonyi ajándékozásról e-mail kiküldése 
-egyeztetés Bene Balázs Mihállyal a közéleti pályázatokkal kapcsolatban 
-projektek táblázat készítése a karanténra 
-HK nyeremények összegyűjtése 
-pólórendeléshez újra elküldése az adatoknak 
-pólórendelés miatt a cég felhívására tett próbálkozás több alkalommal 
-egyeztetés Bene Balázzsal, Vuics Mártonnal és Varga Ferenccel 
-honlap átnézése 
-projektek folyamatos nyomonkövetése Gál Zalánnal 
-HK időbeosztás elkészítése 
-rendszeres megbeszélések Bicsár Rozáliával 
-rendszeres egyeztetések Czene Nikolettel 
 
Kémlelő felelős: 
-beérkező pályázatok átnézés és javítása 
-egyeztetés Cseh Orsolyával az ösztöndíj kiosztásáról 
-How To írása a Kémlelő csoportba, hogy hogyan adják le a pályázatukat 
-színes lapszám elküldése Szalay Teréz Lucának 
-Kémlelő ösztöndíjjal kapcsolatos egyeztetés Cseh Orsolyával 
-Kémlelő ösztöndíj kiosztása 
-egyeztetés Cseh Orsolyával a következő lapszámmal kapcsolatban 
-egyeztetés Cseh Orsolyával a közéleti ösztöndíjról 
-Kémlelő tagsági felhívás frissítése 
-egyeztetés Cseh Orsolyával az új tagokkal kapcsolatban 
 
SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 
Egyéb 
 
-egyeztetés Hornyánszky Gáborral  
-az érdeklődőknek előadás tartása a HK Külső Bizottságairól 
-az érdeklődőknek előadás a Kahoot készítése Varga Ferenccel és Hürkecz Péterrel 
-irodai beszerzéshez táblázat elkészítése és egyeztetés Varga Ferenccel és Bene Balázs Mihállyal 
-kari kiadvány lapozhatóvá tételéhez új oldalak keresése és kipróbálása 



 

 

-a HK iroda komfortosabbá tétele 
-ügyelet egy alkalommal Varga Ferenccel 
-megbeszélés Bene Balázs Mihállyal a Képviselet jövőjével kapcsolatban 
-levelezőlista frissítése 
-régi e-mail címek törlése 
-HK Facebook oldal visszanézése a Hangadóhoz 
-részvétel a Pályázati Bizottsággal kapcsolatos előadáson 
-Székely Edittel történő megbeszélésen részvétel 
-egyeztetés Bicsár Rozáliával, Bene Balázzsal az oktatást érintő ügyekről 
 
DÁTUM 2020.11.21. 
Kapott pontszám: 104  

Ösztöndíj összege: 52000 Ft 

Bíráló(k):  Bene Balázs Mihály, Gál Zalán 

 


