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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Nagy Ynna Ilona 

Időszak: 2022. 06. 01. – 2022. 08. 31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2022. június 3. - Rendkívüli HK ülés 

● 2022. június 13. - Rendkívüli HK ülés 

● 2022. június 15. - Ünnepi Kari Tanács 

● 2022. július 10. - HK ülés 

● 2022. július 25. - HK ülés 

● 2022. július 28. - Stratégiai ülés 

● 2022. augusztus 10. - HK ülés 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2022. június 3. - Kollégiumi Bizottság ülés 

Kari Bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2022. június 3. - Tanszékvezetői Értekezleten való részvétel  

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. június 1. - Megbeszélés Szili Ákossal (1 óra) 

● 2022. június 3. - TTK Kari Fórum részvétel (1,5 óra) 

● Kari Publikációs Ösztöndíj, Kar Kiváló Hallgatója pályázatok rendszerezése, bíráló 
bizottságok tájékoztatása (2,5 óra) 

● Kari Publikációs Ösztöndíj megbeszélés a Bíráló Bizottsággal (40 perc) 

● Kari Publikációs Ösztöndíj Kari Tanács előterjesztés elkészítése (15 perc) 

● Kar Kiváló Hallgatója pályázatok bírálása Prok István oktatási dékánhelyettessel (2 
óra) 
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● 2022. június 9. - Elnökségi megbeszélés (2 óra) 

● E-mailes egyeztetés Nagy Katalinnal a Differenciálgeometria 1. tárggyal kapcsolatos 
problémákról (2 óra) 

● 2022. június 15. - Megbeszélés Nagy Katalinnal a Differenciálgeometria 1. tárggyal 
kapcsolatban (1 óra) 

● 2022. június 17. - Megbeszélés Agócs Norberttel utánpótlás és kollégiumi közösségi 
terek témakörben (3 óra) 

● 2022. június 23. - Megbeszélés az Old’s Club és a GHK vezetőivel (1,5 óra) 

● Személyes egyeztetések a képviselőkkel a nyári teendőikről és a jövőbeni 
Képviseletbeli szerepvállalásukról (8,5 óra) 

● 2022. június 23. - Megbeszélés Agócs Norberttel (0,5 óra) 

● 2022. június 27. - Elnökválasztó fórumon való részvétel 

● 2022. július 1. - Megbeszélés a HSZI-vel a kollégiumi közösségi terek ügyében (0,5 
óra)  

● HK Napok szervezése: 

o Programtervének elkészítése (45 perc) 

o Utánpótlás ötletek összegyűjtése (15 perc) 

o Utánpótlás kérdőív elkészítése (0,5 óra) 

o Egyeztetés a VBK HK-val a programtervről és a közös csapatépítésről (0,5 óra) 

o Eszközbeszerzés (1 óra) 

o Eszközök bepakolása, levitele, visszavitele, kipakolása 

o Utánpótlás kérdőív beérkezett válaszainak összegzése, felkészülés (0,5 óra) 

● 2022. július 8. - Megbeszélés Schuck Dáviddal és Bálint Katával a párhuzamos TTK-
KJK Kari Táborok programtervéről (20 perc) 

● EHK Tábor jelentkeztetés, szekciójelentkezések felvezetése (20 perc) 

● KTK állandó dolgozói kártyák frissítése 

● Folyamatos egyeztetés és monitorozás a gazdasági területen 

● Regisztrációs héttel, gólyatábori és kari lap megjelenéssel kapcsolatos e-mailek 
megválaszolása (15 perc) 

● MŰHASZ eszközpályázaton kapott eszközök átvétele (1 óra) 

● Egyeztetés a WJK-val és a Dékáni Hivatallal a diplomaosztóról (15 perc) 

● Egyeztetés a Kármán Stúdióval és a MISZISZ-szel a gólyatábori videózással 
kapcsolatban, ajánlatkérés (0,5 óra) 

● 2022. június 17. - Megbeszélés a Hallgatói Képviselettel (2,5 óra) 

● 2022. június 23. - Vezetőségi megbeszélés az EHK elnöki pályázatról (1 óra 45 perc) 

● 2022. június 23. - Megbeszélés a Hallgatói Képviselettel a beérkezett EHK elnöki 
pályázat ügyében 

● Egyeztetés a KAPOCS hétvége kapcsán (0,5 óra) 

● 2022. július 18. - Megbeszélés a HSZI-vel és a GHK vezetőivel (1 óra) 

● Egyeztetés Rudner Lászlóval, a WJSZ elnökével az irodáink kapcsán (0,5 óra) 
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● ‘HOW TO BME’ előadássorozat témái összegyűjtése, koordinálása (0,5 óra) 

● Mentorprogram jelentkező kérdőív elkészítése (0,5 óra) 

● Utánpótlás stratégia összegzése a HK Napokon elhangzottak szerint (0,5 óra) 

● Gólyalevél aktualizálása (45 perc) 

● 2022/23-as tanév pályázati kiírásainak átnézése, javaslat készítése a Stratégiai ülésre 
(0,5 óra) 

● Kollégiumi közösségi pontok kiosztásának kidolgozása (1 óra) 

● PikkÁsz Gólyaszám szakmai korrektúrája (1 óra) 

● 2022. július 28. - Elnökségi megbeszélés (2 óra) 

● Kollégiumi hírek kitétele (15 perc) 

● PikkÁsz tördelt verzió áttekintése (0,5 óra) 

● 2022. augusztus 4. - Megbeszélés Truckenbrod Fannival (1,5 óra) 

● Megbeszélés Pollner Zsigmonddal (1 óra) 

● E-mailes kommunikáció a TTK HK alumnival a közeledő Alumni Táborról (15 perc) 

● Összefoglaló e-mail küldése a Dékáni Hivatal munkatársának (1,5 óra) 

● Neptun üzenet írása az elsőévesek számára a Gólyatáborról (0,5 óra) 

● 2022. augusztus 14. - Megbeszélés Agócs Norberttel (20 perc) 

● 2022. augusztus 15. - Utánpótlás stratégia elkészítése Pollner Zsigmonddal (4 óra) 

● 2022. augusztus 16. - WJSZ megbeszélés (1,5 óra) 

● Egyeztetés Magyar Róberttel és Dénes Gergővel a kollégiumi bejárást illetően 

● Egyeztetés Bálint Katával a Regisztrációs hét szervezésének folyamatairól (45 perc) 

● 2022. augusztus 17. - Vezetőségi megbeszélés (0,5 óra) 

● HÖK strukturális átalakítás véleményezése tájékoztató e-mail a képviselet számára 

● E-mailes és telefonos egyeztetés a KTK 017-es terem átvételéről a GHK elnökével és a 
HSZI-vel (0,5 óra) 

● Tanévnyitóval kapcsolatos feladatok egyeztetése a Dékáni Hivatallal 

● Kollégiumi kisokos és Gólyatérkép aktualizálásának koordinálása, szöveg 
véleményezése (0,5 óra) 

● Egyeztetés Magyar Róberttel kollégiumi ügyeket illetően (0,5 óra) 

● 2022. augusztus 29. - Megbeszélés a Számtech Szakosztály vezetőjével (0,5 óra) 

● 2022. augusztus 30. - Megbeszélés Kránitz Péterrel (0,5 óra) 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● Pályázati Bizottság: 

o PikkÁsz újságíró ösztöndíj elbírálása (3 óra) 

o Tudásátadás Pollner Zsigmonddal (1 óra) 

o Rendezvényszervezői ösztöndíj átnézése, Közéleti ösztöndíj bírálásában való 
segítségnyújtás (1 óra) 

o 2022/23-as tanév ösztöndíj pályázati kiírások átnézése, javítások végzése 
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Egyéb munkák: 

● 2022. július 7. - Alumni Tábor megbeszélésen való részvétel (1 óra) 

● Alumni Tábor italrendelésének átnézése, egyeztetés 

● 2022. augusztus 3. - Alumni Tábor megbeszélésen való részvétel 

● Regisztrációs hét programfüzet elkészítése (7 óra) 

● Regisztrációs hét borítókép és Facebook esemény elkészítése (1,5 óra)  

● Alumni Tábor logójának elkészítése 

● Alumni Tábor esemény borítóképének elkészítése 

● Kari Tábor beszerzés Sájerman Klárával (3-4 óra) 

● EHK Tábor szakmai szekcióin való részvétel 

● Gólyatábori HK bemutatkozás 

● Regisztrációs hét szervezése: 

o 2022. augusztus 29. - Közéleti börzén HK állomáson való részvétel 

o 2022. augusztus 30. - Neptun előadáson és a képzési tájékoztatón való részvétel 

o 2022. augusztus 30. - HK melegszendvicsezés helyszíni szervezése 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra 246 800 Ft és a pályázaton elért összpontszám 352,5 

pont. 
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