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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Lestyan Bence 

Időszak: 2021. 03. 01. – 2021. 03.31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2021. március 1. - HK ülés  

● 2021. március 2. - Stratégiai ülés (Szakmai Nap)  

● 2021. március 8. - HK ülés  

● 2021. március 10. - Kari Tanács  

● 2021. március 19. - Alakuló ülés  

● 2021. március 22. - HK ülés  

● 2021. március 29. - HK ülés  

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2021. március 7. - Pályázati Bizottsági ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

● Alelnöki feladatok: 

o Beszámolók bírálása, személyes beszélgetések a képviselőkkel 

o Dokumentációkészítés 

o Többszöri egyeztetés Magyar Boglárkával, Dáni Eszterrel, Nagy Ynnával, 
Varga Doroti Napsugárral és Gerner Alexandrával 

o 2021. március 5-6. - Megbeszélés Dáni Eszterrel, Magyar Boglárkával, Nagy 
Ynnával és Gerner Alexandrával 

o TTK HK Szavazás eredményeivel kapcsolatos egyeztetések a Szavazási 
Bizottsággal és a Képviselettel  

o Egyeztetés Nagy Ynnával és Gerner Alexandrával 

● Informatikai felelősi feladatok: 

o Irodai számítógépek rendbetétele (frissítések, monitorok bekötése, 
kábelrendezés) 

o E-mail címek létrehozása az új hallgatói képviselők számára 

o Wiki belépési jogosultságok létrehozása az új képviselők számra 

o Tárgyalófoglalásos naptár cserélése, honlapon szerkesztése, megosztása a 
képviselőkkel 

o Levelezőlisták frissítése, ismertető írása a bizottságvezetőknek 

o MFHB és MHK levelezőlisták láthatóságának beállítása, további fontosabb 
változtatások eszközölése 

o “régi” levelezőlisták bezárása, ezzel kapcsolatos egyeztetés a KTKSzSz-szel 

o Nyomtató beállítása az új képviselők számára 
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o Kábelrendező és laptoptartó keresése 

o Importálható névjegyek elkészítése 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● Pályázati Bizottság: 

o HKÖ pályázati kiírás módosításának elkészítése 

o Pályázati kiírások első körös véleményezése  

o Módosított pályázati kiírások ismételt véleményezése  

Egyéb munkák: 

● 2021. március 8. - Hallgatói Fórumon való részvétel  

● Hallgatói Fórumra előadás elkészítése és megtartása 

● 2021. március 13. - Előalakuló ülésen való részvétel  

● Szavazások előkészítése az előalakuló ülésre 

● Tudásátadás Horváth Leventével a titkári feladatok ellátásról 

● Egyeztetés Borsai Györggyel az iroda állapotáról 

● Iroda kitakarítása és rendrakása 

● Előadás tartása a TTK HK saját formkészítő felületéről 

● Tanulmányi ösztöndíjosztóról összefoglaló videó elkészítése 

● Szakmai Nap: 

o a BlackRock és a SZTAKI felkeresése 

o technikai próbák előkészítése és levezénylése 

o előregisztációs form elkészítése és többszöri javítása 

● Egyeztetés Walton Mihállyal a Tisztújító Szavazásról 

● Tisztújító Szavazás szavazólapjának tesztelése 

● Egyeztetés Varga Dorotival a kollégumi férőhelyosztásról 

● Honlap frissítése 

● Nyári táborokkal kapcsolatos tábla véleményezése 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 56 400 Ft és a pályázaton elért összpontszám: 94 

pont. 
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