
 

 

BESZÁMOLÓ 

Szalay Teréz Luca 
 

2021.05.01. és 2021.05.31. között végzett tevékenységéről 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 

2021.05.05. Rendkívüli Hallgatói Képviseleti ülés 

2021.05.12. Hallgatói Képviselet elnökválasztó ülés 

2021.05.12. Hallgatói Képviselet alakuló ülés 

2021.05.12. Hallgatói Képviselet rendes ülés 

2021.05.25. Hallgatói Képviselet rendes ülés 

2021.05.31. Hallgatói Képviselet rendes ülés 

 
KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
(05.02.) KPB-n való részvétel 
 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 

Oktatási Bizottság: 

(05.07.) dr. Székely Edittel való oktatási megbeszélésen részvétel 

Pályázati Bizottság: 

(05.06.) Egyeztetés Czene Nikolettel a pályázati kiírásokról és tudásátadás az ösztöndíjak 
bírálásának menetéről 
(05.06.-05.08.) Közösségi ösztöndíj bírálás elkészítése, osztótáblák elkészítése 
(05.06.-05.08.) Közéleti ösztöndíj bírálás elkészítése, osztótáblák elkészítése 

 Közéleti előzetes eredmény elkészítése 

 Közösségi ösztöndíj előzetes eredmény elkészítése 
(05.10.) Kari BME pályázatok bírálása a Képviselet tagjaival, ehhez dokumentumok összesítése 
dropboxban és excelek elkészítése 
(05.10.) Kari BME pályázatok bírálása, bírálások javítása és átnézése, osztótáblák elkészítése 

 Hallgatói megkeresések megválaszolása a Közéleti és a Közösségi ösztöndíjak előzetes 
eredményeivel kapcsolatosan 

 
 



 

 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 

Oktatási Bizottság:  

ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 

PR referens 

Facebook 

(05.01.) Specializáció választásról szóló poszt photoshopolása és kitétele a Képviselet Facebook 

oldalára 

(05.02.) Red Bull megkeresésére poszt készítése a Wings For Life World Run jótékonysági 

eseményről 

(05.03.) Kari BME ösztöndíj pályázatról szóló poszt photoshopolása és kitétele a Képviselet 

Facebook oldalára 

(05.03.) Közösségi ösztöndíj pályázatról szóló poszt photoshopolása és kitétele a Képviselet 

Facebook oldalára 

(05.03.) Hallgatói Képviseletről való szavazásról szóló poszt photoshopolása és kitétele a 

Képviselet Facebook oldalára 

(05.08.) Közösségi ösztöndíj pályázatról előzetes eredményéről szóló poszt photoshopolása és 

kitétele a Képviselet Facebook oldalára 

(05.08.) Kari BME pályázatok leadásáról szóló poszt photoshopolása és kitétele a Képviselet 

Facebook oldalára 

(05.08.) Nyári laborokról szóló poszt photoshopolása és kitétele a Képviselet Facebook oldalára 

(05.08.) KTH Hallgatói hírleveléről szóló poszt photoshopolása és kitétele a Képviselet 

Facebook oldalára 

(05.09.) Közösségi ösztöndíj előzetes eredményéről szóló poszt kitétele a Képviselet Facebook 

oldalára 

(05.13.) EHK kérésére Matekingről szóló poszt megosztása a Képviselet Facebook oldalán 

(05.13.) EHK kérésére Esport eseményről szóló poszt megosztása a Képviselet Facebook oldalán 

(05.19.) EHK kérésére EELISA-ról szóló poszt megosztása a Képviselet Facebook oldalán 

(05.19.) EHK kérésére Körvonalazóról szóló poszt megosztása a Képviselet Facebook oldalán 

(05.19.) Diákhitelről szóló poszt megosztása a Képviselet Facebook oldalán 

(05.19.) EHK kérésére Diákhitelről szóló poszt megosztása a Képviselet Facebook oldalán 



 

 

(05.19.) Kémlelő főszerkesztő felhívásról és tagsági felhívásról szóló poszt photoshopolása és 

kitétele a Képviselet Facebook oldalára 

 

(05.20.) Záróvizsgákról szóló poszt photoshopolása és kitétele a Képviselet Facebook oldalára 

(05.20.) Tutor ösztöndíjról szóló poszt photoshopolása és kitétele a Képviselet Facebook 

oldalára 

(05.25.) EHK kérésére EFOTT civil térről szóló poszt megosztása a Képviselet Facebook 

oldalán 

vegyeszhk.hu 

 Tisztújításról és a szavazásokról szóló jegyzőkönyvek kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 Közösségi ösztöndíj előzetes eredményének kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 Közéleti ösztöndíj előzetes eredményének kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 Kari BME ösztöndíj előzetes eredményének kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 Közösségi ösztöndíj végleges eredményének kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 Kémlelő tagsági felhívás kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 PR Csoport tagsági felhívás kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 Ars Presso tagsági kitétele felhívás a vegyeszhk.hu-ra 

 Utánpótlás Bizottság tagsági felhívás kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 VKB tagsági felhívás kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 KSZB tagsági felhívás kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 Marketing Csoport kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 Kémlelő főszerkesztő felhívás kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 Kémlelő felelős felhívás kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 Titkári pályázat felhívás kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 Kari BME ösztöndíj végleges eredményének kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 Közéleti ösztöndíj végleges eredményének kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 Hallgatói Képviseleti ösztöndíj végleges eredményének kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 Hallgatói Képviselet tagjainak beszámolóinak kitétele a vegyeszhk.hu-ra 



 

 

 Javított eredmények és felhívások cseréinek kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 Pozíciók módosítása az alakuló ülés után 

 Régi mandátumosoknak a gyűjtő fülek létrehozása az ösztöndíjaikról 

 11 Rendes Ülés és online szavazás emlékének kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 Kémlelő legújabb számának kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

 

egyéb 

 Az aktuális honlapon levő pályázatok határidejeiről és tudnivaló e-mail kiküldése az új 

tagoknak 

 

Pályázati referens 

(05.12.) Kari BME ösztöndíj előzetes eredményének elkészítése 

(05.14.) Kari BME végleges eredmény osztótáblák elkészítése és a végleges eredmény elkészítése 

 Marketing Csoport tagsági felhívás elkészítése 

 PR Csoport tagsági felhívás elkészítése 

 Ars Presso tagsági felhívás elkészítése 

 Utánpótlás Bizottság tagsági felhívás elkészítése 

 VKB tagsági felhívás elkészítése 

 KSZB tagsági felhívás elkészítése 

 Kémlelő főszerkesztő felhívás elkészítése 

 Kémlelő felelős felhívás elkészítése 

 Titkári pályázati felhívás elkészítése 

 Kémlelő tagsági felhívás elkészítése 

(05.13.) Közösségi ösztöndíj végleges eredményhez osztótáblák és az eredmény elkészítése 

(05.14.) Közéleti ösztöndíj végleges eredményhez osztótáblák és az eredmény elkészítése 

 Napi szintű egyeztetés Vuics Márton Andrással a pályázatokról és az osztásról 

 Folyamatos egyeztetés Bene Balázs Mihállyal az osztással kapcsolatos kérdésekről 

 Folyamatos egyeztetés Czene Nikolettel a pályázatok bírálásáról 



 

 

(05.16.) Egyeztetés Czene Nikolettel a dokumentációhoz szükséges anyagokról 

(05.16.) Dokumentációhoz az eredmények és emlékeztetők összegyűjtése és elküldése Bene 

Balázs Mihálynak 

Dokumentációs anyagok kinyomtatása 

(05.17.) Dokumentációs anyagok bevitele a HSZI munkatársainak 

(05.23.) Dokumentáció javítás elkészítése Vuics Márton Andrással és Czene Nikolettel 

(05.31.) Dokumentáció javítása elkészítése Vuics Márton Andrással 

 Hallgatói megkeresések megválaszolása a Közösségi és Közéleti és KBME ösztöndíjak 

végleges eredményéről 

 Határidők kiküldése az érintett felelősöknek a pályázatokról 

 
SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 

 
 
(05.06.) Egyeztetés Bene Balázs Mihállyal 
(05.07.) Utánpótlás Bizottság ülésen való részvétel 
(05.10.) Megbeszélés a Képviselet tagjaival 
(05.27.) Benda Bianka szabályzatokról szóló előadásán való részvétel 
 
2021.05.31. 

 
Kapott pontszám: 118  

Ösztöndíj összege: 59000 

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

 


