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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Nagy Ynna Ilona 

Időszak: 2022. 10. 01. – 2022. 10. 31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2022. október 3. - HK ülés 

● 2022. október 10. - HK ülés 

● 2022. október 14. - Stratégiai ülés 

● 2022. október 17. - HK ülés 

● 2022. október 24. - HK ülés 

● 2022. október 26. - Stratégiai ülés 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2022. október 14. - PR Bizottság ülés 

Kari bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2022. október 12. - Igazgatói Értekezleten való részvétel (1 óra 10 perc) 

Külső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2022. október 14. - Elnöki Értekezlet (1 óra 40 perc) 

Kollégiumi ülések: 

● 2022. október 6. - Mentor ülés (1 óra 45 perc) 

Referensi, felelősi munkák: 

● Alapvető elnöki feladatok ellátása: 

o Emlékeztetők korrektúrázása 

o Ülések összehívása, megtartása, online szavazások felterjesztése  

o Folyamatos kapcsolattartás a Dékáni Hivatallal 

o Többszöri egyeztetés Kovács Kíra Diánával, Sájerman Klárával, Kránitz 
Bencével és Koltai Kristóffal 

o Folyamatos rendelkezésre állás 

o Képviselők tevékenységének monitorozása 

o Tájékoztató e-mailek írása a Képviselet számára 

● Neptun üzenet írása a Fizika filmforgatásról (15 perc) 

● HK ZH teszt készítése a Képviselet számára (0,5 óra) 

● 2022. október 3. - Megbeszélés Magyar Boglárkával szponzoráció témában (0,5 óra) 

● Búcsúvacsora teendőinek előkészítése (10 perc) 

● 2022. október 5. - GHK-TTK HK egyeztetés kollégiumi ügyekben (45 perc) 
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● 2022. október 5. - Megbeszélés a PikkÁsz vezetőséggel (1 óra) 

● Búcsúvacsora szervezése (0,5 óra) 

● Teljesítményalapú táblázat átnézése,  felszólalások összegyűjtése (45 perc) 

● KTK 017 TTK HK raktárhelyiséggel kapcsolatos teendők elvégzése (1 óra) 

● 2022. október 14. - Elnökségi megbeszélés (30 perc) 

● 2022. október 14. - Megbeszélés a mentorokkal (45 perc) 

● Stratégiai ülés emlékeztető megírása, teendők összefoglalása e-mailben (0,5 óra) 

● HK Hétvége programtervének kidolgozása (30 perc) 

● MŰHASZ megkeresése a Matematikus Est kapcsán (20 perc) 

● TTK Bál költségvetés elkészítése (1 óra 45 perc)  és egyeztetés a változásokról (45 
perc) Kránitz Bencével 

● 2022. október 18. - Egyeztetés Radácsi Kristóffal a TTK Bál támogatása kapcsán 

● 2021-es Gazdasági beszámoló elkészítése Kránitz Bencével (1,5 óra) 

● BME Vezetőképző jelentkezés felvezetése, HÖK adatok tábla aktualizálása (0,5 óra) 

● Neptun üzenet írása a Gyűrű- és Korsórendelésről (10 perc) 

● GT aftermovie véleményezése,  továbbítása (0,5 óra) 

● 2022. október 28. - Egyeztetés a Kármán Stúdióval a GT aftermovie kapcsán (1,5 óra) 

● Kari támogatásról e-mailes egyeztetés a kar vezetőivel (0,5 óra) 

● Tájékoztató e-mail írása a HK Hétvégéről a képviselők, az alumni tagok, az 
érdeklődők és az EHK-s számára (2,5 óra) 

● Visszajelzés írása az EHK megfelelő képviselői számára (0,5 óra) 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● PR Bizottság: 

o Közreműködés a TTK Bál plakátjának elkészítésében (1 óra) 

Egyéb munkák: 

● HOW TO BME előadássorozat 

o 2. előadás diasorának elkészítése (3 óra) 

o HOW TO BME-ről információk feltöltése a honlapra, e-mail küldése az 
elsőéveseknek (30 perc) 

o 2. előadáson való részvétel 

o FB esemény elkészítése 

● HK-s gofrizáson való aktív részvétel 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra 171 500 Ft és a pályázaton elért összpontszám 245 

pont. 
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