
 

 

 

 

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 

 

A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Nagy Ynna Ilona 

Időszak: 2022. 05. 01. – 2022. 05. 31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2022. május 2. - HK ülés 

● 2022. május 9. - HK ülés 

● 2022. május 16. - Rendkívüli HK ülés 

● 2022. május 18. - Kari Tanács 

Kari bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2022. május 19. - Kis Tanulmányi Bizottság 

Külső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2022. május 29. - 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. május 2. - Elnökségi megbeszélés (2 óra 15 perc) 

● 2022. május 2. - Tudásátadás tartása a HNOR-ből az új képviselők számára (1 óra) 

● Matematika BSc mintatanterv módosítás 

o Hallgatói válaszok feldolgozása, értelmezése (1,5 óra) 

o 2022. május 4. - Megbeszélés Nagy Katalinnal és Hermán Judittal a 
Matematika BSc mintatanterv módosítással kapcsolatban (1 óra) 

o 2022. május 5. - Online megbeszélés Nagy Katalinnal és Hermán Judittal a 
Matematika BSc mintatanterv módosítással kapcsolatban (1 óra) 

o Hallgatói válaszok statisztika elemzés elkészítése (2 óra) 

o 2022. május 11. - Részvétel az elméleti specializáció változásairól szóló 
tájékoztatón, egyeztetés Nagy Katalinnal (1 óra) 
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● 2022. május 4. - TTK vezetők és rektori megbeszélésen való részvétel (1 óra) 

● Gólyatábori előkészületek: 

o Szervezői pályázatok átolvasása (2,5 óra) 

o Szervezői meghallgatásokon való részvétel (2+4+1 óra) + 3 óra megvitatás 

o Programterv átnézése, javaslatok megtétele (0,5 óra) 

o Szervezői csoport létrehozása, anyagok megosztása 

● 2022. május 11. - Igazgatói Értekezleten való részvétel (1 óra) 

● 2022. május 11. - Tanszékvezetői Értekezleten való részvétel (1 óra) 

● Egyeztetés Barabás Zoltánnal, Simon Ferenccel és a Kármán Stúdióval a Szakmai 
Napon készült videó finanszírozását illetően (0,5 óra) 

● Kar Kiváló Oktatója előterjesztés elkészítése a Kari Tanácsra (2 óra) 

● TTK Sportnap Kari Tanács prezentáció elkészítése (2 óra) 

● Kari Tanács helyettesítők e-mailes tájékoztatása a TTK Kari Tanácsáról (15 perc) 

● Dr. Aszódi Attila e-mailes tájékoztatása a HÖK aktualitásairól, gólyatábori 
programtervre dékáni engedély kérése (0,5 óra) 

● Egyeztetés Kránitz Bencével a MŰHASZ eszközpályázatról, szükséges eszközök 
összeírása és válogatása (2 óra) 

● 2022. május 30. - Csatlakozó elkészítése az elnökséggel (2 óra 15 perc) 

● Egyeztetés Horváth Leventével a gólyatábor költségvetését illetően, költségvetés 
áttekintése, felhasználható keretek kikalkulálása (1,5 óra) 

●  Differenciálgeometria 1. tárggyal kapcsolatban felmerült problémák jelzése a kari 
vezetés felé, információk összegyűjtése (1,5 óra) 

Egyéb munkák: 

● Ügyelet tartása 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra 91 700 Ft és a pályázaton elért összpontszám 131 

pont. 
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