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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Lestyan Bence 

Időszak: 2021. 04. 01. – 2021. 04.30. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2021. április 5. - HK ülés  

● 2021. április 12. - HK ülés  

● 2021. április 13. - Stratégiai ülés  

● 2021. április 19. - HK ülés  

● 2021. április 21. - Kari Tanács  

● 2021. április 26. - HK ülés  

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2021. április 24. - Pályázati Bizottság ülés  

Referensi, felelősi munkák: 

● Informatikai felelősi feladatok ellátása: 

o 2021. április 3. - Segítségnyújtás a közérdekű adatigénylés megválaszolásában, 
anyagok előkeresésében  

o 2021. április 3. - Egyeztetés Szili Ákossal, Nagy Ynna Ilonával, Kovács 
Szilviával és Gerner Alexandrával az adatigényléssel kapcsolatban  

o Egyeztetés Holl Viktorral a kvantumgenerátor és a webserver működéséről 

o Szükséges informatikai eszközök összegyűjtése 

o Egyeztetés Magyar Boglárkával az informatikai jellegű beszerzésről 

o IT felelősre vonatkozó HK wiki frissítése 

o Egyeztettem a KTKSZSZ-szel a Kvantum lehetséges változtatásairól 

o Levelezőlista láblécének módosítása 

o Egyeztetés Suhajda Richárddal a levelezőlistákkal kapcsolatban 

o Számítógépek karbantartása 2 alkalommal és kábelek rendezése 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● Pályázati Bizottság: 

o OHV eredmények összegyűjtése Matematika BSc és MSc-re 

Egyéb munkák: 

● Tanulmányi ösztöndíj 

o Tudásátadás megtartása Kránitz Péternek a tanulmányi ösztöndíj felépítéséről 
és kiosztásáról 
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o Tan. öszt. korrekció elkészítése Kránitz Péterrel, majd bemutatása a 
képviseletnek 

o Eredmények és módosítások megfogalmazása 

● Szakmai Nap 

o délutáni standolás megtartása a Semilab standjánál 

o technikai próbák előkészítése és levezénylése (áprilisban is volt 3 db) 

o előregisztációs form folyamatos szűresésinek elkészítése 

● Részt vettem a HSK SZMSZ megbeszélésen, ahol konstruktív ötletekkel járultam hozzá 
a beszélgetés előrehaladásához 

● Véleményeztem utólag is az SZMSZ-t, ahol több hibára is felhívtam a figyelmet 

● Dékáni pályázat átolvasása, releváns kérdések megfogalmazása 

● Timeline véleményezése 

● Egyeztetés Csuha Boglárkával a korábbi TTK-s gólyatáborokról 

● HNOR tudásátadáson való részvétel 

● BME híres emberei tudásátadáson való részvétel 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 40 200 Ft és a pályázaton elért összpontszám: 67 

pont. 
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