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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Asztalos András 

Időszak: 2019. 10. 01. – 2019. 10. 31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2019. október 7. – HK ülés 

● 2019. október 14. – HK ülés  

● 2019. október 19. – HK ülés  

● 2019. október 28. – HK ülés  

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 10.08. - PRB ülés 

● 10.09. - RB ülés 

● 10.23. - RB ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

● Emlékeztetőket írtam a HK ülésekről, amelyeken részt vettem. (Összesen 4 db-ot.) 

● Intéztem a beérkező tárgyaló foglalásokat. 

● Iroda takarítást szerveztem és takarítottam. 

● Kitakarítottam a tárgyalót és az irodát több alkalommal. 

● Leltározást szerveztem a TTK HK irodájában és tárgyalójában.  

● Iktatást végeztem heti rendszerességgel, mely alkalmanként egy-két órába beletelt.  

● Az RB Bizottság vezetésével elkezdtem foglalkozni a posztátadás után.  

● Gerner Alexandrának segítettem a TTK HK Irodahasználati rendjének 
összeállításában, mellyel legalább 6 órám telt el.  

● Több alkalommal én kezeltem a HK levelezőlistáit és segítettem Lestyan Bencének és 
Oroszki Norbertnek az új levelezőrendszer kialakításában.  

Belső bizottságban végzett munkák: 

● Vicceket gyűjtöttem a WC Pressbe és az október 15-én megjelent számot egyedül 
nyomtattam ki és helyeztem ki a Kollégiumban. 

● Plakátokat helyeztem ki a TTK HK hirdetőfelületeire az egyetem területén. 

● Leltározást szerveztem a TTK HK irodájában és tárgyalójában.  

● Felkerestem több céget a TTK Bál támogatásával kapcsolatban. 

Egyéb munkák: 

● Anyagbeszerzési tervezetet készítettem a HK hétvégére. 

● Közreműködtem az anyagbeszerzés megvalósításában. 
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● Ételt készítettem a Képviselet tagjai számára a HK hétvége folyamán több alkalommal 
is. 

● Szendvicseket készítettem az október 10-i FUN4U! rendezvényre. 

● Csapatépítő Bowlingozást szerveztem. 

● Több alkalommal bejártam a Matematika Intézetbe szóróanyagokért és együtt 
dolgoztam Magyar Boglárkával a Kari PR Bizottságot érintő feladatokban.  

● Többször leültem Gerner Alexandrával és Lestyan Bencével a Rendezvényszervező 
poszttal kapcsolatban tudásátadni, valamint elkészítettem az ehhez tartozó HK 
tudástárat.  

● Összegyűjtöttem az Önkéntes Napi adományokat és több alkalommal cseréltem a 
dobozokat a Kármán Tódor Kollégium aulájában.  

● Holl Viktor segítségével monitoroztam a TTK HK irodában lévő számítógépes eszközök 
állapotát és javaslatot tettem az informatikai beszerzésre.  

● Segédkeztem a HK fogadóórák beosztásában és lebonyolításában.  

● Felkerestem a gólyákat, hogy a tanulmányi problémáikban segítsek.  

● Egyéb hallgatói megkeresésekre válaszoltam a HK-val kapcsolatban.  

● Részt vettem az EHK elnökjelölttel kapcsolatos megbeszélésen és végigolvastam a 
pályázatát.  

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 57 000 Ft 
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