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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Juhász Adél 

Időszak: 2018. 06. 07. - 2018. 08. 17. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2018. június 11. - HK ülés 

● 2018. június 18. - HK ülés 

● 2018. június 20. - Kari Tanács 

● 2018. június 20. - Ünnepi Kari Tanács 

● 2018. június 25. - HK ülés 

● 2018. július 22. - HK ülés 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2018. június 21. - Kollégiumi Bizottsági ülés 

● 2018. június 21. - Stratégiai Bizottsági ülés 

● 2018. július 30. - Rendezvényszervezői Bizottsági ülés 

Külső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2018. június 19. - KKB ülés 

Kollégiumi ülések: 

● 2018. augusztus 1. - Monitoring ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

Kollégiumi referens: 

● Felsőbbéves kollégiumi jelentkezési űrlap elkészítése (2018/19 őszi félévére) 
● 5 db KEFIR hír megírása és róla e-mail küldése a hallgatóknak (Felsőbbéves 

jelentkezés 2018/19 ősz, jelentkezésről emlékeztető, Nyári kollégiumról emlékeztető, 
Nyári költözési irányelvek, Mentorpályázat emlékeztető, Nyári szobabeosztás, 
Felsőbbéves kollégiumi jelentkezés emlékeztető, BSc és MSc elsőéves kollégiumi 
jelentkezés 2018/19 ősz, Elsőéves kollégiumi jelentkezés emlékeztető) 

● Google form készítése a nyári kollégiumi kedvezményes helyekre jelentkezéshez 
● Kedvezményes helyre jelentkezők elbírálása Lestyan Bencével 
● Adatellenőrző táblázat megtekintése Schaf Lilivel, erről egyeztetés KI-vel 
● Adatellenőrzés eredményéről táblázat készítése, róla HK tájékozatása 
● Költözési irányelvek ellenőrzése 
● Válaszadás a hallgatók aktuális kérdéseire (21 hallgató) 
● Egyeztetés Okolicsányi Péterrel a nyári kollégiumi férőhelyekkel kapcsolatosan 
● Nyári kollégiumi szobabeosztás elkészítése (kb. 3-4 óra) 
● Többszöri egyeztetés a nyári kollégiumi igényekről az egyedül maradó/komplikált 

helyzetű hallgatókkal (16+6 hallgató) 
● Táblázat készítése a nyárra GPK-s szobatársat igénylő hallgatókról, elküldése 

Okolicsányi Péternek 
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● Idegenlégiós hallgatókkal egyeztetés a következő féléves igényükről, ezen igények 
összegyűjtése KKB-re 

● Egyeztetés Okolicsányi Péterrel a nyári kollégiumi szobabeosztásról 
● Nyári szobabeosztásról tisztázott táblázat készítése és elküldése Okolicsányi Péternek 

(kb. 1,5-2 óra) 
● Egyedül maradó hallgatók tájékoztatása a néhány napig maradó, záróvizsgázó 

hallgatókról (2 hallgató) 
● Kollégiumi kérdőív tesztelése 
● Nyári kedvezményes kollégiumi helyet elnyerők listájának elküldése az EHK-nak 
● Kollégiumi “kisokos” megírása (3 óra) 
● 2018. június 25-én tartandó HK ülésre meghívók küldése (2 meghívó) 
● 2018. június 21. - Kollégiumi Bizottsági ülés megtartása, hozzá előzetesen 

időpontegyeztető doodle készítése 
● TTK HK honlapon, Gólyáknak fül Kollégium részének aktualizálása 
● Kollégiumi “kisokos” kiegészítése (kb. 1-1,5 óra + 1-1,5 óra + 1 óra) 
● Bemutatás írása a kollégiumi jelentkezés folyamatáról a Csatlakozóba 
● Mentorjelöltek kiértesítése a mentori pályázathoz szükséges meghallgatásról (4 jelölt) 
● EHK adatellenőrzéshez szükséges KHK adatigény-felmérő táblázat kitöltése 
● Felsőbbéves előzetes eredmény elleni felszólalás űrlapjának és BSc és MSc elsőéves 

kollégiumi jelentkezés űrlapjának elkészítése, aktualizálása 
● Felsőbbéves kollégiumi férőhelyosztás (7,5 óra) 
● Telefonos segítségnyújtás KEFIR belépéssel kapcsolatban 
● Felsőbbéves hallgatók kollégiumi férőhelyosztásáról szóló táblázat elküldése 

Kollégiumok Igazgatóságnak és Schaf Lilinek 
● Elsőévesek tájékoztatása a kollégiumi jelentkezésről (8 elsőéves) 
● Felsőbbéves idegenlégiós bekerülők listájának elküldése az illetékes kollégiumi 

referensnek 
● Felsőbbéves kollégiumi felvételi pályázat előzetes eredménye elleni fellebbezés 

elbírálása, elküldése Kollégiumok Igazgatóságnak,  fellebbező tájékoztatása 
● Elsőéves előzetes eredmény elleni felszólalás űrlapjának aktualizálása 

Emlékeztetővezető: 

● 2018. június 25-i HK ülés emlékeztetőjének megírása 
● 2018. július 22-i HK ülés emlékeztetőjének megírása 

Kari közéleti felelős: 

● Gólyatábori eszközigény-felmérő dokumentum kiküldése az öntevékeny köröknek 
● WJSz regisztrációs hétre tervezett programjának felmérése 

 

Egyéb munkák: 

● Segítség Gerner Alexandrának a Csatlakozó fejlécében és egyéb szövegszerkesztési 
munkákban 

● 2018. július 22. - részvétel HK napon 

● részvétel Gólyacsomag összeállításában 

● 2018. július 30.-i RB ülés jegyzőkönyvének elkészítése 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 72 500 Ft 
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