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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Lestyan Bence 

Időszak: 2021. 10. 01. – 2021. 10.31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2021. október 4. - HK ülés 

● 2021. október 11. - Rendkívüli HK ülés  

● 2021. október 13. - Kari Tanács  

● 2021. október 18. - HK ülés  

● 2021. október 25. - HK ülés  

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2021. október 3. - Oktatási Bizottsági ülés  

Külső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2021. október 3. - KOB ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

● Oktatási referens: 

o Jegyzetírói ösztöndíjjal kapcsolatos észrevételek megvitatása és megküldése az 
EHK számára, proaktív hozzáállás két alkalommal 

o Utolsó módosítások eszközölése a ZH ütemtervekben 

o Szakmai gyakorlati anyagok összeszedése, és elküldése az EHK számára 

o Kompenzációs díjakkal kapcsolatos RU kivezetésével kapcsolatos gondolatok 
megfogalmazása és elküldése az EHK-nak 

o Tantárgygráffal kapcsolatos kérdések megfogalmazása az EHK felé 

o Helyzetértékelés az TTK HK OB számára 

o Egyeztetés Prok Istvánnal és Sájerman Klárával a vizsgarendek elkészítését 
illetően 

● Informatikai felelős: 

o Kvantum regisztrációk kiküldése (kb. 40 db) 

o Kvantum jelszók visszaállítása 

o Kvantum jelszó értesítés beállítása 

o Egyeztetés a KTKSZSZ-szel 

o Levelezőlisták kezelése, azzal kapcsolatos egyeztetések 

o Kérdések intézése a HSZI-hez a TTK HK nyomtatójával kapcsolatban 

o Importálható névjegyek elkészítése 

o Kvantumos levelezőlista folyamatos feltöltése 
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o Nyomtató szkennelésének megjavítása 

Egyéb munkák: 

● HK ZH felkészítésben való részvétel:  

o HK ZH felkészítő 3. teszt elkészítése a képviselet számára és azok javítása  

o 2021. október 1-3: HK ZH felkészítő hétvégén való részvétel és segítségnyújtás 
képviselőtársaimnak a felkészülésben  

o Saját területi részeimre való önálló készülés (Általános Haladó, Pályázati 
referens)  

o 2021. október 3. - Teszt összeállításában való segítségnyújtás Gerner 
Alexandrának 

o 2021. október 4. - Tesztek kijavítása és végleges kiértékelése  

o 2021. október 11. - HK ZH-n való részvétel  

o HK ZH fellebbezések összegyűjtésének elkezdése az EHK-nak és javítási hibák 
összeszedése  

● Megbeszélés Aszódi Attilával és Simon Ferenccel a Kari Tanácsot követően 

● Egyeztetés Kránitz Péterrel egy ki nem fizetett tanulmányi ösztöndíj esetéről 

● Utánajárás a közéletis naptár helyzetének 

● Egy HK hír megírása 

● Hallgatói tanácsadás 

● Egyeztetés a kollégiumi gondnokkal a lomtalanítás lehetőségéről (hűtőszekrény 
eltávolítása a tárgyalóból)  

● 2021. október 4. - Részvétel a FUN4U előadáson 

● 2021. október 18. - Részvétel a FUN4U előadáson 

● 2021. október 25. - Részvétel a FUN4U előadáson 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra 98 400 Ft és a pályázaton elért összpontszám 164 

pont. 
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