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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Nagy Ynna Ilona 

Időszak: 2022. 03. 01. – 2022. 03. 31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2022. március 7. - HK ülés 

● 2022. március 14. - HK ülés 

● 2022. március 16. - Kari Tanács 

● 2022. március 21.- Alakuló HK ülés 

● 2022. március 27. - Stratégiai ülés 

● 2022. március 28. - HK ülés 

Külső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2022. március 3. - Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

● Alapvető elnöki feladatok ellátása: 

o Emlékeztetők korrektúrázása 

o Ülések összehívása, megtartása, online szavazások felterjesztése  

o Beszámolók bírálása, személyes beszélgetések a képviselőkkel 

o Dokumentációkészítés 

o Folyamatos kapcsolattartás a Dékáni Hivatallal 

o Többszöri egyeztetés Gerner Alexandrával, Kovács Kíra Diánával, Sájerman 
Klárával és Koltai Kristóffal 

o Folyamatos rendelkezésre állás 

o Képviselők tevékenységének monitorozása 

o Tájékoztató e-mailek írása a Képviselet számára 

● 2022. március 1. - HÖK működés megbeszélésen való részvétel (2 óra) 

● 2022. március 2. - Tanszékvezetői Értekezleten való részvétel (0,5 óra) 

● KHK Továbbképző Hétvége jelentkezések leadása 

● 2022. március 3. - Megbeszélés az EHK elnökségével a Tisztújítás kapcsán (1,5 óra) 

● Karunk oktatóinak meghívása a Szakmai Napra (0,5 óra) 

● 2022. március 7. - Megbeszélés Dr. Prok István dékánhelyettessel és Babarczy 
Annával az egyetemen készült oktatásmódszertani felmérésről (1 óra) 

● MŰHASZ eszközpályázat leadása, eszközök összegyűjtése (1 óra) 

● BME PikkÁsz tördeléséről egyeztetés, nyomdába való elküldése 

● 2022. március 9. - Tanszékvezetői Értekezleten való részvétel (1,5 óra) 
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● Hallgatói fórum ciklusértékelő prezentációjának elkészítése, felkészülés (1 óra) 

● Balatonlelle észrevételek megküldése az EHK számára 

● 2022. március 16. - Elnökségi megbeszélés 

● 2022. március 17. - Megbeszélés Szili Ákossal az alakuló ülés témájában 

● Alakuló ülést követő elnökségi feladatok beütemezése, feladatok kiosztása 

● Alakuló ülés előkészítése, e-mail címek elkészítése 

● 2022. március 23. - Igazgatói Értekezleten való részvétel (1 óra) 

● 2022. március 23. - Elnökségi megbeszélés (2 óra) 

● Hivatalos levelek elkészítése az EHK, HSZI és a Dékáni Hivatal számára 

● MŰHASZ, MŰHAL, EHK külső bizottságainak tájékoztatása a személyi változásokról 

● E-mailes egyeztetés a kari elnökökkel a balatonlellei gólyatáborokat illetően, tervezet 
elkészítése (0,5 óra) 

● HÖK adatok frissítése (0,5 óra) 

● Tudásátadás Kránitz Bencével a nyomtatási igények leadását illetően (0,5 óra) 

● Befogadó nyilatkozat és Együttlakási igazolás készítése a Wigner Jenő Szakkollégium 
számára (0,5 óra) 

● Szponzoráció feladatkörének kidolgozása, teendők összegyűjtése 

● 2022. március 27. 

o Tudásátadás Felber Benedekkel a szponzoráció feladatkörét illetően (20 perc) 

o Tudásátadás Vass Virággal a kari lap felelős pozícióval kapcsolatban (1,5 óra)  

o Tudásátadás Koltai Kristóffal a HÖK működésével, lehetséges strukturális 
átalakításával kapcsolatban (1 óra) 

● 2022. március 28. - Megbeszélés Pollner Zsigmonddal a TTK Sportnap szervezését 
illetően (0,5 óra) 

● Sportnappal kapcsolatos szponzorációs feladatok összegyűjtése, egyeztetés Felber 
Benedekkel 

● 2022. március 30. - Megbeszélés Balhási Zalánnal és Held Noémivel (2 óra) 

● 2022. március 31. - Elnöki találkozón való részvétel (2 óra) 

Egyéb munkák: 

● 2022. március 4-6. - KHK Továbbképző Hétvége részvétel 

● 2022. március 9. - Hallgatói Fórumon való részvétel 

● Nyomda igény leadása 2 alkalommal 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra 85 500 Ft és a pályázaton elért összpontszám 142,5 

pont. 
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