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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Lestyan Bence 

Időszak: 2020. 02. 01. – 2020. 02.29. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2020. február 02. - HK ülés  

● 2020. február 02. - Stratégiai Bizottság (SzMSz)  

● 2020. február 09. - Rendkívüli HK ülés  

● 2020. február 10. - HK ülés  

● 2020. február 15. - HK ülés  

● 2020. február 19. - Kari Tanács 

● 2020. február 23. - Rendkívüli HK ülés 

● 2020. február 24. - Rendkívüli HK ülés  

Referensi, felelősi munkák: 

● Alelnök: 

o Alapvető alelnöki feladatok ellátása:  

▪ Emlékeztetők korrektúrázása 

▪ Dokumentáció elkészítése 

▪ Többszöri egyeztetés Magyar Boglárkával és Gerner Alexandrával 

o HSZI számára műszaki leírás elkészítése az infóbeszerzésről 

o Kifizetési listák összegyűjtése Barabás Zoltán számára 

o Kari büszkeségeink kigyűjtése az elmúlt két félévre visszamenőleg 

o Egyeztetés Vida Máriával a tanulmányi ösztöndíj osztásáról 

o Egyeztetés a Kármán Stúdióval az ÉMK-TTK Gólyatáborról 

● EHK delegált:  

o A HK elnökségének folyamatos tájékoztatása az EHK-ban történő 
projektekről, folyamatokról  

Egyéb munkák: 

● TTK HK bevonó hétvége szervezése: 

o programterv összeállítása 

o eszközök összepakolása 

o bevásárlás intézése 

o felelősök kinevezése 

o részvétel a szekciók kitalálásában 

o eszközök visszaszállításában való segédkezés 
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o folyamatos takarítás és rendrakás 

o hétvége ideje alatt az egész programterv betartatása 

o egyeztetés Barabás Zoltánnal az esti programokról 

o egyeztetés Gerner Alexandrával és Magyar Boglárkával a programokról 

o egyeztetés Oroszki Norberttel a szekciójáról 

o egyeztetés Asztalos Andrással az étkezésről 

o kvíz elkészítése első estére  

o gödi kulcs leadása 

● nyomtató patron és dobkazetta cseréjének intézése 

● HK ZH-ra való felkészülés 

o hétvégi előadástartás 

o HK ZH tanulós hétvégén való részvétel  

o HK ZH első feladatrészek megoldásában való részvétel      

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 74 700 Ft     
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