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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Kovács Szilvia 

Időszak: 2018. 03. 08 – 2018. 04. 04. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2018. március 11 - Rendkívüli HK ülés 

● 2018. március 17 - HK ülés 

● 2018. március 19 - Alakuló ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

Alelnök: 

● Beszámolók elkészítése és megosztása 

● Tudásátadás Miklós-Kovács Jankának (1 óra) 

o A beszámolók készítésével, a személyes elbeszélgetésekkel, a bírálás menetével 
és a kifizetési időpontokkal kapcsolatban 

o Általánosságban az alelnöki feladatokról 

● Új tagokkal mappák megosztása, alakuló ülés utáni teendőkről összefoglaló táblázat 
készítése 

● Egyeztetés Lestyan Bencével a további feladatokkal kapcsolatban 

● Többszöri egyeztetés Barabás Zoltánnal a HK hétvége programjával kapcsolatban 

Gazdasági referens: 

● 2018. március 12 - HK hétvégére nyomtatás intézése 

● 2018. március 18 - Informatikai eszközbeszerzés kérvény elkészítése 

● 2018. március  25 - HK hétvége számláinak intézése 

● 2018. március 27 - 2017-es MŰHASZ kimutatás véleményezése, észrevételek küldése 
Orbán Balázsnak 

o Rendezvényekkel kapcsolatos egyeztetés Lestyan Bencével 

● 2018. március 28 - TTK Sportnap érem és serlegrendelés leadása 

o Honlapon termékek keresése, árak kigyűjtése 

o Egyeztetés a bolttal az árajánlatkéréssel kapcsolatban  

Külügyi felelős: 

● Tudásátadás Oroszki Norbertnek (1 óra) 
o Szociális alapú támogatással kapcsolatos egyeztetések 

Egyéb munkák: 

● HK hétvége szervezése (összesen kb. 7 óra) 

o Előfeladatsor elkészítése 

o Csapatépítő játékok összegyűjtése és előkészítése 
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o Bevásárlás a hétvégére 

o Gazdasági előadás készítése és megtartása 

o Értékelő kérdőív elkészítése 

● 2018. március 13 - Megbeszélés a kari honlappal kapcsolatban 

● 2018. március 20 - Részvétel kerekasztal-beszélgetésen a dékánjelöltekkel + 
emlékeztető készítése 

● 2018. március 28 - Sportnappal kapcsolatos megbeszélésen való részvétel 

● Segítségnyújtás 110%-ot meghaladó kreditekkel kapcsolatban 

● Segítségnyújtás az új tagoknak 

o Google Űrlap elkészítésével és vagyonnyilatkozat kitöltésével kapcsolatban 
Kulcsár Fruzsinak 

o Takarításbeosztással és kis büfével kapcsolatban Oroszki Norbinak 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 43 000 Ft 
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