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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Barabás Zoltán 
Időszak: 2017. 11. 18 - 2018. 02. 07. 

 

 

HK üléseken való részvétel: 

● 2017. november 21. 

● 2017. november 27. – Kari Kerekasztal beszélgetésen való részvétel és kérdések 

megválaszolása 

● 2017. november 28. 

● 2017. december 5. 

● 2017. december 13. 

● 2017. december 19. 

● 2018. január 8. 

● 2018 január 23. 

● 2018. január 30. 

● 2018. február 5. 

 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2018. január 22. – Stratégiai bizottság 

● 2017. december 13. – Kari Tanács 

● 2018. január 10. – Kari Tanács 

 

Kari bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2017.12.03. – On-line részvétel a Kollégiumi Bizottság ülésén 

 

Referensi, felelősi munkák: 

● Hallgatói panaszokra érkező összefoglaló válaszok megírása és előterjesztése a Kari 

Hallgatói Képviselet felé 

● Egyetemi Hallgatói Képviseleti iktatásban a karra vonatkozó hivatalos dokumentumok 

megkeresése Lestyan Bencével, és ezen dokumentumok másolatának eljuttatása a Kari 

Hallgatói Képviselethez 

● Kari Hallgatói Képviselet tájékoztatása az éppen aktuális ügyekről 

○  Kari érdekeltségű levelet továbbítása 

○  Beszámolás az egyetemi szintű projektek előrehaladásáról 

○  Jogszabályok és belső szabályozók betartatása a Kari Hallgatói Képviselettel 

○  Kari érdekek képviselése az Egyetemi Hallgatói Képviselet bizottságain és ülésein 

● Teljesítményértékelő dolgozatok összeállítása a képviselet tagjainak számára és ezek 

kijavítása, vezetése a korábban elfogadott szabályozók szerint 

● BME TTK HK Alumni tábor programtervével és költségvetésével kapcsolatos egyeztetés 
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Csősz Gáborral és Czirók Emesével több alkalommal 

 

Egyéb munkák: 

● Egyeztetés Lestyan Bencével az irodában található fogyó eszközök mennyiségéről 

● A kollégiumi hallgatók megajándékozására szaloncukrok vásárlása 

● Egyeztetés Csősz Gáborral a megfelelő utánpótlást biztosító kari rendszerről 

○  Ezzel kapcsolatos cikk olvasása, beszámoló készítése 

● Egyeztetés Lestyan Bencével az éppen aktuális ügyekről 

● Többszöri egyeztetés Kovács Szilviával és Lestyan Bencével az aktuális ügyekkel kapcsolatosan 

● Mikuláskupán való eredményes részvétel 

● Személyek szállítása Siófokra továbbképzés céljából 

● Hangadó ösztöndíj pályázat dokumentálásában vaó segédkezés 

● Gödi időponttal való egyeztetés a Kapocs képviseletével és Lestyan Bencével 

● Gólyatábori megbeszélés a Kapocs képviselőivel és Lestyan Bencével 

● HK hírek témáinak felvetése több alkalommal 

● Karácsonyi vacsora előkészületeiben való segítség 

● SzakEsttel kapcsolatos egyeztetés a WJSZ képviselőivel, Kovács Szilviával, Lestyan Bencével és 

a Kvint Körrel több alkalommal 

● Képviselőtársaim segítése a felmerülő problémákkal kapcsolatosan 

● Személyes egyeztetés a dékánválasztással kapcsolatosan Lestyan Bencével több alkalommal 

● Egyeztetés Lőrincz Lászlóval a karokat érintő rendezvénnyel kapcsolatosan 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 73 000 Ft. 
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