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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Lestyan Bence 

Időszak: 2021. 06. 01. – 2021. 08.31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2021. június 7. - HK ülés  

●  2021. június 9. - Kari Tanács ülés  

● 2021. június 14. - HK ülés  

● 2021. június 15. - Rendkívüli HK ülés  

● 2021. június 28. - HK ülés  

● 2021. június 30. - Kari Tanács ülés  

● 2021. július 5. - Rendkívüli HK ülés  

● 2021. július 16.  - Rendkívüli HK ülés  

● 2021. július 25. - HK ülés  

● 2021. augusztus 9. - HK ülés 

● 2021. augusztus 23. - Rendkívüli HK ülés  

● 2021. augusztus 31. - HK ülés  

Referensi, felelősi munkák: 

● Informatikai felelős: 

o Gépek nyári karbantartása 

o Folyamatos egyeztetés a Kvantummal kapcsolatban 

o Egyeztetések a Pikkász Wikiről a Pikkásszal és a KTKSZSZ-szel 

o Levelezőlisták frissítése 

● Oktatási referens: 

o Egyeztetés Sájerman Klárával az oktatásis feladatokról több alkalommal 

o Egyeztetés Zaránd Gergellyel a matematikus tantárgyakkal kapcsolatban 

o Bemutatkozó levelek és kérések elküldése a dékánnak, helyetteseinek és az 
igazgatók és helyettesinek 

o 2021. augusztus 30. - telefonos egyeztetés Fehér Titusszal 

o ZH ütemtervvel kapcsolatos emailek elküldése és megfogalmazása az 
intézetigazgatóknak 

o Kisérleti fizika szigorlattal kapcsolatos egyeztetések Sájerman Klárával 

o Egyéb oktatás témájú egyeztetések Sájerman Klárával 

Egyéb munkák: 
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● 2021. június 21. - Megbeszélés Szili Ákos elnöki pályázatával kapcsolatban a TTK HK 
elnökségével  

● 2021. július 19. - Megbeszélés az elnökséggel és Gerner Alexandrával a TTK HÖK 
SZMSZ módosítással kapcsolatban  

● Dr. Simon Ferenc dékánhelyettesi pályázatának áttekintése, kérdések megfogalmazása  

● 2021.06.16. - Megbeszélésen való részvétel Dr. Simon Ferenccel a dékánhelyettesi 
pályázatával kapcsolatban  

● Szili Ákos elnöki pályázatának áttekintése, kérdések gyűjtése a fórumra   

● GT részletes programterv véleményezése 

● 2021. június 24. - Megbeszélés a GT-ről 

● 2021. június 28. - Észrevételek összegyűjtése a közös KT-t illetően 

● Közös meghajtó rendszer intézése a körök és a szakkoli számára 

● Egyeztetés az EHK elnökséggel jogviszony témában 

● HK napok szervezésében való részvétel: 

o Programok szervezése és koordinálása 

o Ételek előkészítése és főzése 

o Előadás tartása 

o Tüzelő elhozása 

o Pakolás 

● Korábbi évek GT előfeladatsorainak megkeresése, elküldés a főszervező számára 

● 2021. augusztus 18. - Gólyatáborban való megjelenés a HK-s bemutatkozáson 

● 2 új HK-s elérhetőségének és fiókjainak beállítása 

● Hallgatói megkeresésekre való válaszadás (pl.: Videotórium) 

● Alumni tábor: 

o szervezésben való segédkezés (pakolás, főzés) 

o logó véglegesítése 

● Egyeztetés Vida Máriával és Sándor Zsófiával a NEK miatt nem beköltöző hallgatókról 

● Matematika BSc hallgatók lemorzsolódásának utókövetése 

● Tárgygráf aktualizálásának elindítása a BME-s oldalon 

● Egy hallgató augusztusi záróvizsgájával kapcsolatos egyeztetések a HK-val és Sájerman 
Klárával 

● Eseti segítségnyújtás a GT és a Regisztrációs heti programok szervezésével 
kapcsolatban 

● Irodatakarítás, rendrakás 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra 155 100 Ft és a pályázaton elért összpontszám 

258,5 pont. 
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