
 

 

BESZÁMOLÓ 

Benda Bianka 

2021.02.01. és 2021.02.28. között végzett tevékenységéről 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 
02.01. Rendes ülés  

02.08. Rendes ülés  

02.15. Rendes ülés  

02.22. Rendes ülés  

KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
  
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
02.09. Oktatási Bizottság ülés (késéssel kapcsolódtam be) 
02.16 Pályázati Bizottság ülés 
BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 
Szociális Bizottság: 
-egyeztetés Szabó Kármennel az aktualitásokkal és problémákkal kapcsolatban 
-válaszadás hallgatói megkeresésekre 
-HK közeli pályázatok megjelölése a bírálói táblázatokban 
-pontszámigazoló dokumentumok befotózása és elküldése egyessével a hallgatóknak 
-egyeztetés Szabó Kármen Emőkével problémás pályázatokkal kapcsolatban 
 
ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 
Alelnök: 
-HK ösztöndíj bírálás Bene Balázs Mihállyal és Gál Zalánnal 
-egyeztetés Gál Zalánnal és Bene Balázs Mihállyal (02.07.) 
-folyamatos kapcsolattartás Bene Balázs Mihállyal és Gál Zalánnal 
-részvétel az elnökségi megbeszéléseken folyamatosan 
-megbeszélések Bene Balázs Mihállyal 
-beszámolók bekérése a Képviselet tagjaitól 
-egyeztetés Varga Ferenccel, Bene Balázs Mihállyal, Gál Zalánnal az aktualitásokról 
-folyamatos kapcsolattartás Bicsár Rozáliával az oktatást érintő ügyekkel kapcsolatban 
-a projektek folyamatos nyomonkövetése Gál Zalánnal 



 

 

-folyamatosa kapcsolattartás a Tanácsadó Csoport tagjaival 
-folyamatos egyeztetés Varga Ferenccel a projektekkel és a Hallgatói Képviselet működésével 
kapcsolatban 
-e-mal küldése a képviselőknek a beszámolók megírásánál észrevett folyamatos hibákkal 
kapcsolatban 
-Bene Balázs Mihálynak a pólórendeléses táblázat elküldése 
-egyeztetés Vuics Mártonnal a projektekkel kapcsolatban 
-doodle kiküldése a Tudásbázis bemutatóhoz 
-projektek táblázat kiküldése 
-szavazás elkészítése a HK ülésékre folyamatosan 
-teljesítményalapú táblázat átnézése és javaslatok írása  
-egyeztetés Zeller Bálinttal a Szavazási Bizottsággal kapcsolatban 
-egyeztetés Szalay Teréz Lucával a honlapra feltöltendő dolgokkal kapcsolatban 
-a képviselők figyelmeztetés a teljesítményalapú tábláról 
-képviselőknek közéleti pályázat határidőről e-mail írása 
-megbeszélés Bene Balázs Mihállyal és Gál Zalánnal a normatívaosztásról 
-e-mail kiküldése a Tanácsadó Csoportnak 
-KSZB közéleti ösztöndíj pályázathoz sablon kiküldése a bírálóknak 
-egyeztetés Bene Balázs Mihállyal, Varga Ferenccel, Szabó Kármen Emőkével, Vuics Márton 
Andrással és Gál Zalánnal 
-közéleti pályázatok javítása 
 
HK ZH: 
-az excel táblázat frissítése 
-drive mappába mindenkinek a saját tesztjének feltöltése 
-TJSZ előadás megtartása 
-TJSZ előadásra felkészülés 
-kollektív jogok és kollégium kis ZH összeállítása 
-beosztás elkészítése táblázatban 
 
Kémlelő felelős: 
-kapcsolattartás Cseh Orsolyával 
-figyelmeztetés írása a tagoknak, hogy a pályázatukat küldjék el majd adják le a Neptunban 
-Kémlelő pályázatok bekérése és az összes átnézése 
-tagsági felhívás frissítése és beküldése a napirendbe 
-e-mail kiküldése a cikkekről és a beosztásokról a HK jelenti részhez 
-a Neptunban a leadott pályázatok nyomonkövetése és a tagok figyelmeztetés, hogy adják le a 
pályázatot 
-Kémlelő beérkező pályázatok elküldése Cseh Orsolyának 
-Kémlelőhöz ösztöndíj osztó táblázat elkészítése 
-Tudásátadás Szikszai Sára Rebekával 
-előzetes eredmény kirakása a Kémlelő Facebook csoportba 
-Szikszai Sára Rebeka felvétele a Kémlelős csoportokba 
-folyamatos egyeztetés Szikszai Sára Rebekával a Kémlelővel kapcsolatban 
-Cseh Orsolya Zsuzsannával egyeztetés a közéleti ösztöndíjjal kapcsolatban 



 

 

-egyeztetés Czene Nikolettel a Kémlelő végleges eredménnyel, adatvédelmi résszel és pályázati 
kiírással kapcsolatban 
-egyeztetés Czene Nikolettel a Kémlelő dokumentációval kapcsolatban 
 
SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 
Egyéb: 
-doodle kiküldése a Tudásbázis előadás időponttal kapcsolatban 
-Kémlelő SZMSZ átnézése 
-KSZB SZMSZ átnézése 
-Hallgatói szobával kapcsolatos e-mail írása Vuics Mártonnak 
-Tudásbázis előadáshoz szavazás kiírása a Facebook csoportba 
-levelezőlista frissítése, új levelezőlista készítése 
-honlap szoc fülhöz frissítések elküldése Szalay Teréz Lucának 
-egyeztetés Bazsó Bencével a kollégium fül miatt 
-egyeztetés Czene Nikolettel a honlapon lévő Kémlelő pályázati kiírással kapcsolatban 
-a Székely Edittel történő megbeszélésen részvétel 1 alkalommal 
-egyeztetés Hornyánszky Gáborral a kari mappával kapcsolatos kifizetéssel kapcsolatban 
-körvez levlista frissítése 2 alkalommal 
-kari termékekről a kémlelőbe cikk írása 
-KSZB, Kémlelő SZMSZ újra átnézése, valamint a 1.számú melléklet átnézése 
 
DÁTUM 2021.02.26. 
Kapott pontszám: 181  

Ösztöndíj összege: 90500 Ft  

Bíráló(k):   Bene Balázs Mihály, Gál Zalán 

 


