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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Nagy Ynna Ilona 

Időszak: 2022. 04. 01. – 2022. 04. 30. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2022. április 4. - HK ülés 

● 2022. április 11. - Stratégiai ülés (Sportnap) 

● 2022. április 11. - HK ülés 

● 2022. április 13. - Kari Tanács 

● 2022. április 19. - Rendkívüli HK ülés 

● 2022. április 20. - Stratégiai ülés (Kollégiumi közösségi terek) 

● 2022. április 25. - HK ülés 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2022. április 11. - Oktatási Bizottsági ülés 

Külső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2022. április 1. - Elnöki Értekezlet 

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 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. április 3. - Elnökségi megbeszélés (3 óra) 

● 2022. április 6. - Tanszékvezetői Értekezlet (2 óra 10 perc) 

● Matematika BSc mintatanterv módosítások átnézése, egyeztetés a kérdésben a szak 
hallgatóival (2 óra) 

● 2022. április 6. - Bizottságvezetői Értekezlet (1,5 óra) 

● 2022. április 7. - Megbeszélés Szili Ákossal az EHK delegáltakat illetően (45 perc) 

mailto:info@ttkhk.hu
http://www.hk.wigner.bme.hu/
http://www.hk.wigner.bme.hu/


 

 

 

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
HALLGATÓI KÉPVISELET 

 

1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. • Kármán Tódor Kollégium 013 

tel.: 20/ 435-2482 • e-mail: info@ttkhk.hu 
web: ttkhk.bme.hu 

 

● Egyeztetés a KAPOCS-csal a Balatonlellei táborhely foglalásával kapcsolatban, igény 
leadása (0,5 óra) 

● 2022. április 10. - Elnökségi megbeszélés (2 óra) 

● 2022. április 11. - Általános tudásátadás tartása (1 óra) 

● Kollégiumi közösségi terek projekt: 

o Teremcserékből fakadó változások felmérése Sándor Zsófiával és karunk 
közéleti szereplőivel (4 óra) 

o E-mailek megválaszolása, tervezet elkészítése (2 óra) 

● Kari Tanács előterjesztés elkészítése - Prezentáció a TTK Szakmai Napról (2 óra) 

● Egyeztetés Felber Benedekkel az aktuális szponzorációs feladatait illetően 

● Egyeztetés a TTK HK Továbbképző Napról a szakmai programot tartókkal (0,5 óra) 

● Matematika BSc mintatanterv módosítással kapcsolatos kérdőív elkészítése, Neptun 
üzenet megírása (1,5 óra) 

● Kari költségvetésben szereplő HK keretek összegyűjtése, javaslat készítése (0,5 óra) 

● 2022. április 26. - Egyeztetés Esztergályos-Vaczó Júliával a 2022-es évi kari 
költségvetéssel kapcsolatban (0,5 óra) 

● 2022. április 27. - PikkÁsz és HK vezetői megbeszélésen való részvétel 

Egyéb munkák: 

● Egyeztetés a VBK HK-val a főzőzsámoly és főzőedény kölcsönzését, elvitelét és 
visszahozatalát illetően (összesen 45 perc) 

● TTK HK Továbbképző Napon való részvétel 

● TTK Sportnap szervezése: 

o Egyeztetés Pollner Zsigmonddal és a Képviselettel a szervezőket illetően 

o Egyeztetés a KAPOCS vezetőjével a programtervet illetően (0,5 óra) 

o Többszöri egyeztetés Kránitz Bencével a költségvetést illetően, szükséges 
eszköz-, ital- és ételrendelés összeírása (0,5 óra) 

o Folyamatos egyeztetés Pollner Zsigmonddal az aktuálisokat illetően 

o PR stratégia, elvégzendő feladatok rendszerezése (1 óra) 

o Egyeztetés a csocsóasztalokat illetően 

o PR feladatok: 

▪ plakát elkészítése (1x) 

▪ esemény borítókép, csoport borítóképek elkészítése (2x) 

▪ bajnokságra jelentkező formok elkészítése, véleményezése (2x) 

▪ Kosárlabda, futball bajnokságot hirdető kép elkészítése (1x) 

▪ magyar nyelvű leírások elkészítése (7x) 

▪ Neptun üzenethez és az oktatók meghívásához információk 
összegyűjtése 

● Sporteszköz beszerzésen megrendelt árucikkek karok szerinti  rendszerezése (2,5 óra) 

● Fogyóeszközbeszerzés a Sportnapra 
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A képviselő jutalmazása a fenti időszakra 106 100 Ft és a pályázaton elért összpontszám 

151,5 pont. 
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