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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Lestyan Bence 

Időszak: 2019. 05. 01. – 2019. 05. 31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2019. május 6. - HK ülés 

● 2019. május 13. - HK ülés  

● 2019. május 16. - Rendkívüli HK ülés 

● 2019. május 20. - HK ülés 

● 2019. május 29. - HK ülés  

● 2019. május 29. - Kari Tanács 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2019. május 5. - Rendezvényszervező Bizottsági ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

● Alapvető alelnöki feladatok ellátása:  

o Emlékeztetők korrektúrázása 

o Ülések összehívása, megtartása, online szavazások felterjesztése 

o Személyes beszélgetések a képviselőkkel 

o Dokumentációkészítés 

● Árpilisi személyes beszélgetéseken való részvétel a képviselőkkel 

● Többszöri egyeztetés Magyar Boglárkával és Gerner Alexandrával 

● 2019. május 2. - Matematika MSc anyagok átnézése, észrevételek elküldése az 
illetékes képviselőknek 

● Egyeztetés a KTKSzSz-szel, illetve Holl Viktorral az informatikai rendszerről, illetve a 
nyomtató megjavításáról 

● Felvételi prezentáció elkészítése 

● Időben végzett hallgatói számokkal kapcsolatos táblázat készítése 

● 2019. május 10. - Egyeztetés Halbritter Andrással a TTK honlapjáról 

● Egyeztetés Halbritter Andrással és Török Jánossal a TTK honlapjáról 

● TVSZ-TJSZ szabályozási koncepció véleményezése 

● Egyeztetés Vida Marival a “2020-as felvételi szabályokkal” kapcsolatosan, illetve 
arról, hogy várhatóan mennyivel változna a TTK-s jelentkezők száma 

● 2019. május 13. - Fizika Intézet tanácsán való részvétel, teljesítményértékelési 
ügyrenddel kapcsolatos egyeztetés 

● 2019. május 15. - Neptun kérdőívhez szükséges dékáni hozzájárulás elkészítése 

● A honlapon lévő KFSZ dokumentum frissítése 
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● Oktatói tábla készítése a Kar Kiváló Oktatója pályázathoz 

● Kar Kiváló Oktatója jelölő form elkészítése 

● EHK táborral kapcsolatos javaslatok elkészítése 

● Hallgatói segítségnyújtás méltányossági kérelem felhasználásával kapcsolatban 

● 2019. június 28. - KTÖ és KKH pályázatok bírálásban való segédkezés 

● A bíráláson emlékeztetővezetés, illetve végleges eredmények dokumentumának 
elkészítése 

● További Neptun-os szavazáshoz tartozó beleegyező nyilatkozat elkészítése 

● KT napirendi pontok véleményezése,  matematika MSc mintatanterv javaslatok 
átnézése 

● Oktatók által küldött pályázatok továbbítása a képviselők felé 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● Egyeztetés a képviselőkkel a normatívaszámokról, illetve ezzel kapcsolatos javaslatok 
elküldése 

● 2019. május 16. - Dokumentációkészítés a HK összes pályázatához, majd anyagok 
végleges összeállítása, utolsó hibák javítása 

Egyéb munkák: 

● Segítségnyújtás összefoglaló anyag összeállításában a VVS-nek a videókkal kapcsolatos 
problémákról  

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 30 500 Ft 
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