
 

 

BESZÁMOLÓ 

Szalay Teréz Luca 
 

2020.10.01. és 2020.10.31. között végzett tevékenységéről 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 
(10.05.) Rendes ülésen való részvétel 
(10.12.) Rendes ülés való részvétel 
(10.19.) Rendes ülésen való részvétel 
(10.26.) Rendes ülésen való részvétel 
 
KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
(10.27.) KPB Ülésén való részvétel (EHK) 
 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
(10.19.) Oktatási Bizottság Ülésén való részvétel 
 
BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 
Kollégiumi Bizottság: 
Őrjáratozás: (3 alkalommal) 
(10.27.) Őrjáratozás 
(10.28.) Őrjáratozás 
(10.30.) Őrjáratozás 
 
Oktatási Bizottság: 

• Oktatási Bizottság Ülésen részvétel és Emlékeztetőjének megírása 

• Távolléti oktatásról szóló űrlap kiértékelése 
 
ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 
Pr referensi feladatok: 

(10.03.)  A 3. Gólyatanács (körexpó) eseményének borítóképének photoshopban való elkészítése, majd az 
esemény létrehozása 

posztok az esemény alá:  

- (10.10.) Jelenlétet előrejelző kitöltendő kérdőívről poszt 
- (10.11.) Jelenlétet előrejelző kitöltendő kérdőívről poszt ismételten 



 

 

- (10.12.) Eseményre való érkezésről szóló poszt 
- (10.25.) Szervezeti Felépítésről szóló Hallgatói Képviseleti előadásról poszt megosztása 

(10.06.) Hallgatói Képviselet Nyílt Gyűlésének eseményének borítóképének photoshopban való 
elkészítése, majd az esemény létrehozása 

(10.19.) BME VBK MSc tájékoztatók BSc Hallgatóknak eseményének borítóképének photoshopban 
való elkészítése, majd az esemény létrehozása 

poszt az esemény alá:  

- (10.19.) Teams linkről, előadás tartalmáról szóló poszt megosztása 

Facebook posztok és Instagram:  

(10.01.) EHK kérésére a Sportpálya támogatás eredményeiről szóló Facebook poszt létrehozása 

(10.04.)  Kémlelő Nyílt Gyűléséről szóló poszt létrehozása és megosztása a Képviselet Facebook oldalán, 
illetve Instagram oldalán 

(10.04.)  A 3. Gólyatanács (körexpó) eseményének Képviseleti Instagram oldalán való megosztása 

(10.05.)  Szentgyörgyi Albert Szakkollégium Nyílt Gyűléséről szóló poszt létrehozása és megosztása a 
Képviselet Facebook oldalán 

(10.05.)  Martos Stúdió Nyílt Gyűléséről szóló poszt létrehozása és megosztása a Képviselet Facebook 
oldalán 

(10.05.)  Távoktatás milyenségének felméréséről szóló kérdőív megosztása a Képviselet Facebook oldalán 

(10.06.)  Martos Kondi Kör Nyílt Gyűléséről szóló poszt létrehozása és megosztása a Képviselet 
Facebook oldalán 

(10.06.)  Bőhm Ármin kérésére a Hallgatói Képviselet által átvállalt sportpálya bérleti díjról (VBK 
Kosárlabda csapatának részére) szóló poszt megírása és létrehozása és megosztása a Képviselet Facebook 
oldalán 

(10.07.)  Tanulmányi Ösztöndíj osztás végleges eredményéről szóló poszt photoshopolása és megosztása a 
Képviselet Facebook oldalán 

(10.07.)  Ping-pong Kör Nyílt Gyűléséről szóló poszt létrehozása és megosztása a Képviselet Facebook 
oldalán 

(10.08.)  EHK kérésére a Hibrid oktatási rendről szóló kérdőívről készített Facebook poszt létrehozása 

(10.09.)  Paks II. Zrt. kérésére a Tanulmányi Ösztöndíj programjukról szóló lehetőség megosztása a 
Képviselet Facebook oldalán 

(10.09.)  Kék Bolygó Alapítvány megkeresésére az Ösztöndíjprogram lehetőség megosztása a Képviselet 
Facebook oldalán 

(10.10.) BME „Bepillantás a jövődbe" címmel EFOP-3.4.4-16-2017-00025 számú projektjének 
megosztása a Képviselet Facebook oldalán 

(10.10.) Egyetemi Ösztöndíj Pályázat kiírásáról szóló poszt photoshopolása és megosztása a Képviselet 
Facebook oldalán 

(10.11.) Közéleti Ösztöndíj pályázatok előzetes eredményéről szóló poszt létrehozása és megosztása a 
Képviselet Facebook oldalán 



 

 

(10.12.) Őszi féléves Martos Kollégium Konditermébe szóló bérletekről szóló poszt létrehozása és 
megosztása a Képviselet Facebook oldalán 

(10.12.)  A DAAD (Német Felsőoktatási Csereszolgálat) és a Study in Germany szervezete 
virtuális börzéjéről szóló poszt photoshopolása és megosztása a Képviselet Facebook oldalán 

(10.16.) EHK kérésére a Kollégiumi Vendégfogadási űrlap újbóli kitöltési lehetőségéről szóló poszt 
létrehozása és megosztása a Képviselet Facebook oldalán 

(10.19.) MSc Tájékoztató eseményének megosztása a Képviselet Facebook oldalán 

(10.19.) Cyber Jump megkeresésére róluk szóló PR hirdetés megosztása a Képviselet Facebook oldalán, 
illetve Instagram oldalán 

(10.21.) UniSport megkeresésére róluk szóló hirdetés megosztása a Képviselet Facebook oldalán 

(10.22.) Dean’s College Hotel levelének megosztása a Képviselet Facebook oldalán 

(10.27.) Hallgatói Képviselet előadássorozatáról szóló poszt szóló poszt photoshopolása és megosztása a 
Képviselet Facebook oldalán 

Honlap frissítés és Vegészhk.hu posztok: 

(10.05.)  Rendes Ülés emlékeztetőjének kitétele a Vegyészhk.hu-ra 

(10.05.)  Online Szavazás emlékeztetőjének kitétele a Vegyészhk.hu-ra 

(10.06.) Hallgatói Képviselet ösztöndíjainak kihelyezése a Vegyészhk.hu-ra minden Képviselőhöz 

(10.07.) Hallgatói Képviselet Közéleti ösztöndíj Pályázati felhívásának kitétele a Vegyészhk.hu-ra 

(10.07.) Hallgatói Képviselet Tanulmányi Ösztöndíj eredményének kitétele a Vegyészhk.hu-ra 

(10.13.) Rendes Ülés emlékeztetőjének kitétele a Vegyészhk.hu-ra 

(10.13.) Online Szavazás emlékeztetőjének kitétele a Vegyészhk.hu-ra 

(10.16.) Rendes Ülés emlékeztetőjének kitétele a Vegyészhk.hu-ra 

(10.19.) BME VBK MSc tájékoztatók BSc Hallgatóknak eseményről szóló poszt kitétele a 
Vegyészhk.hu-ra 

(10.19.) Martos Közösségi termeinek új beosztásának kitétele a Vegyészhk.hu-ra 

(10.20.) Rendes Ülés emlékeztetőjének kivonatának kitétele a Vegyészhk.hu-ra 

(10.27.) Rendes Ülés emlékeztetőjének kitétele a Vegyészhk.hu-ra 

(10.31.) Rendes Ülés emlékeztetőjének kitétele a Vegyészhk.hu-ra 

(10.27.) PR Csoport tagsági felhívásáról szóló poszt kitétele a Vegyészhk.hu-ra 

• Belső Bizottságok fül Tagjainak frissítése 

• Új mandátumos Tagnak saját rész létrehozása a Képviseleti fül alatt, illetve a Belső 
Bizottságok releváns füleiben való beleírása 

• Szociális Támogatás menüpont aktualizálása az új szociális referens személyének minden 
fül alatt való átírásával 
 



 

 

Angol honlap (10.01.-10.31.): 

• Mind a 14 Képviseleti Tag bemutatkozójának angolra való fordítása és a Képviselők 
(Representatives) fül létrehozása és megszerkesztése 

 
SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 

• EHK levelező lista folyamatos követése 

• Folyamatos egyeztetések Gál Zalánnal a Gólyatanáccsal és a Tankör foglalkozásokkal 
kapcsolatban 

• Folyamatos egyeztetés Bene Balázzsal a honlappal Kapcsolatban 

• (10.01.) Hallgatói Képviseletről szóló alkalom megtartása a Környezetmérnök gólyáknak 

• 2 Hallgató beengedése a szobájába, mikor kizárta magát 

• (10.26.) Egyeztetés Hürkecz Péterrel az Ars Presso részről szóló fül javításáról a Vegyészhk.hu-n 

• (10.18-19.) Egyeztetés Bazsó Bencével a Honlap Kollégiumi fülének változásairól  

• Egyeztetés Szabó Kata Sárával a Studió Nyílt Nap alkalmából felhasználható felvételeivel 
kapcsolatban, illetve a Stúdió Tagok újabb projektbe való bevonásáról 

 
 
2020.10.31. 
Kapott pontszám: 107 

Ösztöndíj összege: 53500 Ft 

Bíráló(k): Benda Bianka, Gál Zalán, Bene Balázs Mihály 


