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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Lestyan Bence 

Időszak: 2019. 10. 01. – 2019. 10. 31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2019. október 7. - HK ülés  

● 2019. október 14. - HK ülés 

● 2019. október 16. - Kari Tanács 

● 2019. október 19. - HK ülés  

● 2019. október 28. - HK ülés 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2019. október 9. - Rendezvényszervező Bizottsági ülés  

● 2019. október 23. - Rendezvényszervező Bizottsági ülés 

Kari bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2019. október 30. - Matematika Intézet TT ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

● Alapvető alelnöki feladatok ellátása 

o HKÖ pályázati dokumentáció elkészítése Gerner Alexandra 

o Rendezvényszervezői és Közéleti ösztöndíj dokumentációnájak elkészítése 

o Aktuális emlékeztető javítása 

o Emlékeztető emailek írása 

o Képviselők folyamatos emlékeztetése 

o Többszöri személyes egyeztetés Gerner Alexandrával és Magyar Boglárkával az 
elnökség feladatairól 

o Projektek és feladatok előrehaladásának folyamatos nyomonkövetése, 
képviselőknek feladatok folyamatos kiosztása 

● Határozati tárak átnézése, aktuális sorszámozás javítása 

● Régebbi határozati tárak linkjének frissítése, mivel leállításra került az előző 
szerverünk 

● Beérkezett EHK elnöki pályázat elolvasása és véleményezése 

● A fenti pályázatokból konklúziók levonása, majd egy hosszabb összehasonlító 
preneztáció elkészítése, továbbá javaslatok összeírása  

● Gólyatábor videók véleményezése 

o 5 videót kellett értékelni 

o több oldalas átfogó véleményezés 
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● 2019. október 9. - Egyeztetés Barabás Zoltánnal, Módos Dáviddal, Gerner 
Alexandrával és Magyar Boglárkával a beérkezett EHK elnöki pályázatokkal 
kapcsolatban 

● MMHK és MFHB listák folyamatos kezelése 

o több releváns gyakornoki lehetőség továbbítása a hallgatóknak 

o hallgatók figyelmeztetése több közeledő eseményre 

o folyamatos moderálás 

● KTK leltározáson való részvétel, problémák orvoslása azt megelőzően 

● Egyeztetés Borsai Györggyel a leltározásról, illetve néhány elromlott székről 

● Irodarend véleményezése, konstruktív javaslatok megfogalmazása 

● Új levelezőlista átnézése, felhasználók javítása, új csoportok létrehozása 

● Képviselők tájékoztatása az új rendszerről 

● Trello rendszer folyamatos követése 

Belső bizottságban végzett munkák:  

Pályázati Bizottság: 

● Hallgatók pályázataiban található hibák jelzése, javításokra való felszólítás 

o Többszöri egyeztetés a hallgatókkal 

o Fogadóórán kívül hallgatók fogadása az irodában 

o Többszöri, ismételt tanácsadás a javítást illetően 

● Kifizetéssel kapcsolatos e-mailek megírása hallgatóknak 

o több hallgató érdeklődött pályázatokkal kapcsolatban 

o részletes leírás megküldése az aktuális pályázati kiírásokról 

Oktatási Bizottság: 

● Neptun kérdőívekkel kapcsolatos többszöri egyeztetés Németh Ákos Zoltánnal az 
utolsó simításokról 

● Neptunos befizetéssel kapcsolatos egyeztetés képviselőkkel és egy hallgatóval 

o A hallgatónak kiírásra került egy tétel, miszerint távol maradt vizsgáról, 
viszont a hallgató nem tudta teljesíteni a tárgyat, nem kapott aláírást. 

Egyéb munkák: 

● TTK levelezőlisták kezelése az utolsó egy hétben 

● irodatakarítás 

● Gazdasági megbeszélésen való részvétel 

● Hetente többszöri egyeztetés Lázi Mártával: 

o a kar felvi oldálról és annak fejlesztéséről 

o a matematikus felvi oldal fejlesztéséről 

o az egyetemi élet fül fejlesztéséről 

o egy folyamatábra elkészítéséről/javításáról 
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o lehetséges alumni hallgatókról, akik alkalmasak lehetnek egy interjúra 

o a kari alumni oldalról 

● Kar felvi oldalának fejlesztése (~20 óra) 

● Búcsúvacsorával kapcsolatos egyeztetések a képviselőkkel, konkrét javaslatok 
kidolgozása 

o megkezdtem az egyeztetéseket a helyszínről 

o egyeztettem a résztvevőkről 

o egyeztettem a szükséges eszközökről 

● KTK 015 átrendezéséhez szükséges anyagok összegyűjtése, javaslatok megírása 

o salgópolc rendszerhez szükséges adatok összegyűjtése 

o iroda pontos méreteinek lemérése 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 109 500 Ft 
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