
 

 

BESZÁMOLÓ 

Szalay Teréz Luca 

2021.06.01. és 2021.07.01. között végzett tevékenységéről 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 
06.07. Rendes ülés 

06.14. Rendkívüli ülés 

06.21. Rendes ülés 

06.28. Rendes ülés 

KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
06.30. Kari Tanács 
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 
Kollégiumi Bizottság 

06. 16. Bizottsági alakuló ülés 

06.18. Kollégiumi szobaosztás segítése 

 

Oktatási Bizottság 

06.18. Székely Edittel való oktatási megbeszélésen való részvétel 

06.22. Székely Edittel való oktatási megbeszélésen való részvétel 

06.29. Székely Edittel való oktatási megbeszélésen való részvétel 

 
ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 
Pr referens 

  

(06.03.) Tutor ösztöndíj pályázatról szóló poszt photoshopolása és kitétele a Képviselet 

Facebook oldalára 

(06.11.) BME EELISA-ról szóló poszt kitétele a Képviselet Facebook oldalára 

(06.11.) P&G Gyöngyös megkereséséről szóló poszt kitétele a Képviselet Facebook oldalára 



 

 

(06.11.) Nyári Kollégiumról szóló poszt photoshopolása és kitétele a Képviselet Facebook 

oldalára 

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

(06.13.) Kémlelő ösztöndíj pályázatról szóló poszt photoshopolása és kitétele a Képviselet 

Facebook oldalára 

(06.13.) Tutor ösztöndíj pályázatról szóló poszt photoshopolása és kitétele a Képviselet Facebook 

oldalára 

(06.13.) EHK kérésére BME FIEK posztjáról szóló poszt megosztása a Képviselet Facebook 

oldalán 

(06.16.) Martos Kollégiumi beköltözésről szóló poszt photoshopolása és kitétele a Képviselet 

Facebook oldalára 

(06.18.) Martos Kollégiumi beköltözési informáciokról szóló poszt photoshopolása és kitétele a 

Képviselet Facebook oldalára 

(06.20.) Kollégiumi mentor pályázatról szóló poszt photoshopolása és kitétele a Képviselet 

Facebook oldalára 

(06.13.) Kollégiumi edzőteremdíjról szóló poszt megosztása a Képviselet Facebook oldalán 

• Instagram posztok készítése 

 

vegyeszhk.hu 

• Beszámolók kitétele a honlapra 

• Az új Képviselőknek új fülek létrehozása 

• Közéleti ösztöndíj előzetes eredményének kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

• Közéleti ösztöndíj végleges eredményének kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

•  Kémlelő előzetes eredményének kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

• Kémlelő ösztöndíj végleges eredményének kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

• Tutor ösztöndíj előzetes eredményének kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

• Tutor ösztöndíj végleges eredményének kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

• Hallgatói Képviselet ösztöndíj végleges eredményének kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

• Nyári Kollégiumi elhelyezésről szóló hír kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

• Martos Kollégium beköltözési informáciokról szóló hír kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

• Kollégiumi mentor pályázatról szóló hír kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

• Show's Shonka főszervezői felhívás hír kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

• Gólyahét főszervezői felhívás hír kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

• Vegyésznapok főszervezői felhívás hír kitétele a vegyeszhk.hu-ra 

• Ülés emlékeztetők kitétele a honlapra 

 

 



 

 

Pályázati Bizottság elnök 

 

(06. 01.) Pályázati dokumentáció javítás 

(06. 03.) Dokumentáció nyomtatás 

(06. 03.) Dokumentáció javítások bevitele a HSZI-be 

(06. 07.) Tutor ösztöndíj osztásának elkészítés 

(06. 07.) Tutor ösztöndíj előzetes eredmény elkészítése 

(06. 07.) Egyeztetés Gődér Nikolettával a következő időszak kiírásairól 

(06. 09.) Egyeztetés Czene Nikolettel a Kémlelő ösztöndíj pályázat bírálásának 

menetéről 

(06. 10.) Közéleti ösztöndíj osztótáblák elkészítése, pályázatok bírálása 

(06. 10.) Kémlelő ösztöndíj osztótáblák elkészítése, pályázatok bírálása 

(06. 10.) Közéleti ösztöndíj előzetes eredményének elkészítése 

(06. 10.) Kémlelő ösztöndíj előzetes eredményének elkészítése 

(06. 10.) Egyeztetés Vuics Mártonnal és Bene Balázzsal az előzetes eredményekről 

(06.11.) Egyeztetés Vuics Mártonnal a következő félév kiírásairól 

(06.14.) Közéleti ösztöndíj végleges eredmény táblájának elkészítése 

(06.14.) Tutor ösztöndíj végleges eredmény táblájának elkészítése 

(06.14.) Kémlelő ösztöndíj végleges eredmény táblájának elkészítése 

(06.14.) Közéleti ösztöndíj végleges eredményének elkészítése 

(06.14.) Tutor ösztöndíj végleges eredményének elkészítése 

(06.14.) Kémlelő ösztöndíj végleges eredményének elkészítése 

 

• Egyeztetés Cseh Orsolyával a Kémlelő ösztöndíj osztásáról 

• Egyeztetés Dr. Székely Edittel a Tutor ösztöndíj osztásról 

 

(06.15.) Dokumentációs anyagok összegyűjtése és nyomtatása 

(06.15.) Dokumentációs anyagok bevitele a HSZI-be 

(06.17.) Dokumentáció javítás elkészítése 

(06.18.) Dokumentációs anyagok bevitele a HSZI-be 

(06.18.) Körvezetőknek How To készítés a Közösségi ösztöndíj táblázat 

készítésről 

(06.18.) Ülés tartása Körvezetőknek a Közösségi ösztöndíj kiírásának új 

formájáról 

(06.19.) Pályázati Bizottság alakuló ülés megtartása 

(06.23.) Dokumentáció javítás elkészítése 

(06.23.) Egyeztetés Gődér Nikolettával a dokumentáció javításról 

 

• Közéleti ösztöndíj új kiírásának elkészítése a 2021/22-es tanévre 



 

 

• Kémlelő ösztöndíj új kiírásának elkészítése a 2021/22-es tanévre 

• Tutor ösztöndíj új kiírásának elkészítése a 2021/22-es tanévre 

• Ars Presso ösztöndíj új kiírásának elkészítése a 2021/22-es tanévre 

• Közösségi ösztöndíj új kiírásának elkészítése a 2021/22-es tanévre 

• Hallgatói Képviseleti ösztöndíj új kiírásának elkészítése a 2021/22-es tanévre 

• Kari BME ösztöndíj új kiírásának elkészítése a 2021/22-es tanévre 

• Külön egyeztetés az összes körvezetővel az új kiíráshoz szükséges táblázatokról, 

az e-mailjeik megválaszolása és a kért dokumentumok véleményezése 

• Egyeztetések Cseh Orsolyával a Kémlelő ösztöndíj pályázat kiírásáról 

• Hangadó ösztöndíj pályázat kiírásának átnézése 

• Show's Shonka főszervezői felhívás elkészítése 

• Gólyahét főszervezői felhívás elkészítése 

• Vegyésznapok főszervezői felhívás elkészítése 

• Beérkezett főszervezői pályázatok továbbítása a Képviselet felé 

• KPB táblák töltése 

• 909-es kérvények felvezetése a KPB táblába a következő félévre vonatkozóan 

• HJB e-mail véleményezése és megválaszolása 

• Egyeztetés Czene Nikolettel a Közösségi ösztöndíj pályázat új kiírásáról 

(06.28.) Dokumentációk javítása 

(06.28.) Dokumentációk nyomtatása és bevitele a HSZI-be 

Folyamatos egyeztetés Vuics Mártonnal és Bene Balázzsal a teendőkről 

 

Marketing Csoport Vezető 

• Logók és minták összegyűjtése Vuics Márton kérésére 

 
SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 
Egyéb 

(06.11.) EHK tudásátadás Vuics Mártonnal 

(06.27.) EHK tudásátadás Vuics Mártonnal 

EHK levelező listák folyamatos követése 

 
DÁTUM 2021.07.02. 
Kapott pontszám: 90  

Ösztöndíj összege: 45 000 Ft  

Bíráló(k):  Bene Balázs Mihály, Gál Zalán, Vuics Márton András  


