
 

 

 

 

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. 11. 01. – 2022. 11. 30. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2022. november 5. - Stratégiai ülés 

● 2022. november 5. - HK ülés 

● 2022. november 14. - HK ülés 

● 2022. november 16. - Kari Tanács 

● 2022. november 19. - Rendkívüli HK ülés 

● 2022. november 21. - HK ülés 

Kari bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2022. november 9. - Tanszékvezetői Értekezleten való részvétel (1 óra) 

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 

● Stratégiai ülés emlékeztető (1,5 óra) 

● Hallgatói csoportok támogatásáról szóló előterjesztés elkészítése (2,5-3 óra) 

● Raktárhelyiség használatának tervezete és annak ütemezése (1 óra) 

● HK Hétvége szervezése: 

o HK ZH teszt elkészítése (2 óra) 

o Szükséges eszközök összepakolása (0,5 óra) 

o Tájékoztató e-mailek kiküldése (2 óra) 

o előadáshoz való felkészülés, diasorok aktualizálása (2 óra) 

o előadás megtartása (2 óra) 

o eszközök összekészítése (0,5 óra) 

o beszerzés (2 óra) 

● Raktárhelyiség tájékoztató a köröknek (1,5 óra) 
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● EHK és HK elnökök részére szóló TTK Bál meghívók elkészítése (2 óra) 

● TTK Bál meghívók aktualizálása és kiküldése a kari vezetésnek (1 óra) 

● Megbeszélés Adamis Viktóriával és Dr. Prok István dékánhelyettessel az 
aktualitásokat illetően (45 perc) 

● Pályázati űrlapok átbeszélése Pollner Zsigmonddal (2 óra) 

● Szponzorációs feltételek teljesítése táblázat feladat kiadása (20 perc) 

● Kari Tanács helyettesítéssel kapcsolatos feladatok (20 perc) 

● 2022. november 14. - PikkÁsz megbeszélés (0,5 óra) 

● BME Vezetőképző elnöki szekción való részvétel 

● BME Vezetőképző előfeladatsor elkészítése Kránitz Bencével (1 óra) 

● BME Vezetőképző szekció jelentkezések leadása (15 perc) 

● TTK Bál meghívók kiküldése karunk oktatói számára (1 óra) 

● 2022. november 22. - Megbeszélés Vaczó Júliával és Adamis Viktóriával (2 óra) 

● Folyamatos kommunikáció Bálint Katával a TTK Bál és a Matematikus Est kapcsán 

● 2022. november 30. - Elnökségi megbeszélés (2,5 óra) 

● Egyeztetés Pollner Zsigmonddal a tanulmányi ösztöndíj korrekció kapcsán (1 óra) 

● HK érdeklődők értesítése a tanácskozási jogú tagsági pályázatot illetően (15 perc) 

● Segítségnyújtás a PikkÁsznak a PikkÁsz újságíró ösztöndíj leadásában (15 perc) 

● Kommunikáció a TTK Dékáni Hivatal költözésével kapcsolatban (15 perc) 

● Képviselők vagyonnyilatkozat igazolásának összegyűjtése, leadása (15 perc) 

Egyéb munkák: 

● Cégek felkeresése a TTK Bál kapcsán (1 óra) 

● TTK raktárhelyiség költözésben való segédkezés (0,5 óra) 

● Vagyonnyilatkozat leadása (0,5 óra) 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra 118 000 Ft és a pályázaton elért összpontszám 

168,5 pont. 
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