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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Lestyan Bence 

Időszak: 2020. 10. 01. – 2020. 10.31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2020. október 5. - HK ülés 

● 2020. október 12. - HK ülés  

● 2020. október 13. - Stratégiai ülés (Szponzoráció) 

● 2020. október 19. - HK ülés  

● 2020. október 26. - HK ülés  

Referensi, felelősi munkák: 

● Alapvető alelnöki feladatok 

o Dokumentáció készítése 

o Dokumentáció javítása 

o Beszámolók elkészítése és kiküldése 

o Folyamatos egyeztetés Gerner Alexandrával 

o Egyeztetés hallgatói képviselőkkel a feladataikról 

o Emlékeztetők átolvasása 

● További alelnöki feladatok 

o Egyeztetés Csuha Boglárkával a KAPOCS feladatairól 

o Ösztöndíj pályázatokhoz tartozó adatvédelmi tájékoztató javítása és bevitele a 
HSZI-be 

o Egyeztetés Kránitz Péterrel a feladatairól 

o Egyeztetés a kollégiumi üzemeltetéssel a tárgyalófestésről 

o Egyeztetés Gerner Alexandrával és Barabás Zoltánnal a HK hétvégéről 

o Egyeztetés Vuics Mártonnal a TTK HK hétvégéről, meghívó kiküldése 

o Beszámolók kitöltésével kapcsolatos tudnivalók összegyűjtése és kiküldése a 
képviselők számára 

o Drive rendszerrel kapcsolatos egyeztetés több képviselővel 

o Rendezvényszervezői és közéleti ösztöndíjak tisztázása, majd feltöltése a 
honlapra 

o Egyeztetés több képviselővel a Kari közéleti pályázat eredményéről 

o Búcsúvacsorával kapcsolatos teendők elvégzése 

o Pikkász szerződéssel kapcsolatos egyeztetés az EHK-val, a HSZI-vel és a TTK 
HK-val 

o Visszajelző formok elkészítése és értékelése 
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o Kar kiváló oktatója: Kognitív Tudományok Tanszékre vonatkozó rész 
elkészítése, többi rész összesítése 

o Kar Kiváló Hallgatója és Kari közreműködői ösztöndíj elküldése a TTK 
vezetőségének és folyamatos javítása 

o Pikkász műszaki tartalmának frissítése 

o HK Wiki szerkesztése 

o Irodarend véleményezése, javaslatok megtétele 

o Egyeztetés Gerner Alexandrával a képviselők egyéni véleményezéséről 

o 2020. október 28. - Egyeztetés Gerner Alexandrával, Szili Ákossal és Szabó 
Dániellel  

o HK ZH visszajelzés szolgáltatása az EHK felé  

o 2020. október 31. - Egyeztetés Magyar Boglárkával, Dáni Eszterrel és Gerner 
Alexandrával 

o 2020. október 10. - Elnökségi megbeszélés  

Egyéb munkák: 

● Irodatakarításban való részvétel 

● Logófestésen való részvétel 

● Logófestésre eszközök előkészítése 

● Honlapon található Pályázatok és GYIK fül frissítése 

● Többszöri egyeztetés a Kármán Stúdióval a készülő kari promo filmről 

● Irodai eszközök feltöltése 

● Asztalos Andrással irodaszerek elhozása a raktárból, azok kipakolása 

● HK hétvége szervezése: 

o eszközök beszerzése 

o irodából eszközök bepakolása 

o eszközök levitele 

o eseti problémák megoldása 

o szekciótartás és felkészülés 

o esti csapatépítő megszervezése és előzetes egyeztetés Oroszki Norberttel 

o elpakolás 

● 2020. október 12. - FUN4U! - Oktatás előadáson való részvétel  

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 148 200 Ft és a pályázaton elért összpontszám: 247 
pont. 
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