
 

 

 

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

HALLGATÓI KÉPVISELET 

 

1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. • Kármán Tódor Kollégium 013 

tel.: 20/ 435-2482 • e-mail: ttkhk@lists.ktk.bme.hu 

web: ttkhk.bme.hu 

 

A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Schmidt Beáta 

Időszak: 2019. 09. 01. - 2019. 09. 30. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2019. szeptember 3. - HK ülés 

● 2019. szeptember 04. - Stratégiai bizottsági ülés (HKÖ módosítás) 

● 2019. szeptember 9. - HK ülés 

● 2019. szeptember 16. - HK ülés 

● 2019. szeptember 22. - HK ülés 

● 2019. szeptember 29. - HK ülés 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2019. szeptember 3. - OB ülés 

Kollégiumi ülések: 

● 2019. szeptember 2. - Monitoring ülés (1h) 

Referensi, felelősi munkák: 

● Kollégiumi referens 

o Visszamondás továbbítása - várólistás hallgató kiértesítése 

o Várólista ellenőrzése és frissentartása - infromáció továbbküldése Rémai 
Zsoltnak 

● PR referens 

o 2019. szeptember 18. - Tudásátadás Gerner Alexandrával (1,5h) 

o TTK HK hírek kiküldése (2×) 

o Kapott információk hirdetése a facebook-oldalon illetve a TTK HK honlapján 

▪ EHK Hírfolyam (3×) 

▪ TTK HK 

o Rendszeres bizottsági ülés kialakítása 

▪ doodle kiírása (2×) 

▪ időpont meghatározása: kéthetente kedd 16:00-17:00 

o Öntevékeny körök frissítése a honlapon 

▪ Sörtevékeny kör feltüntetése 

▪ Elérhetőségek, vezetőség megnevezése 

o FUN4U facebook-esemény elkészítése 

o Iskolalátogatási form elkészítése és kiküldése a csoportokban 
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o Ösztöndíj pályázatok feltöltése a honlapra 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● OHV kiértesítés (6-7h - nem tudom igazából, sokat pepecseltem vele és nem egyszerre 
csináltam az egészet) 

o sablon/csoportosítási rendszer elkészítése 

o adatok szortírozása és kigyűjtése (Fizika Intézet, Nukleáris Energetikai 
Intézet, Kognitív Tudományi Tanszék) 

● WC press 

o tördelés  

o cikk: Ösztöndíj 

o Segédkezés a nyomtatásban és a kihelyezésben 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 28 500 Ft 
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