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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Nagy Nikoletta Éva 

Időszak: 2020. 04. 01. – 2020. 04.30. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2020.04.06. - HK ülés 

● 2020.04.11. - Stratégiai Bizottság ülés (Timeline) 

● 2020.04.13. - HK ülés 

● 2020.04.20. - HK ülés 

● 2020.04.26. - Rendkívüli HK ülés 

● 2020.04.27. - HK ülés 

Belső Bizottsági ülések 

● 2020.04.18. - PR Bizottsági ülés 
● 2020.04.29. - PR Bizottsági ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

● PR-referensként 

o TTK HK Hírek kiírása a honlapra, illetve kiküldése e-mailben (4x) 

o Rendkívüli TTK HK Hírek kiküldése e-mailben (1x) 

o Egyéb hírek posztolása a honlapon (2x) 

o Kapott információk/események hirdetése facebookon 

▪ Egyéb HK-s hírek (4x) 

▪ Egyéb HK-s Tudtad? (4x) 

▪ Egyéb EHK-s hírek (9x) 

▪ Egyéb HÖOK-os hírek (2x) 

▪ Posztokhoz kép készítése (11x)  

▪ Esemény létrehozása (4x) 

o Facebook csoportok kezelése 

▪ Borítóképek cserélése (2x) 

▪ Tartalmak megosztása a csoportokban (6x) 

o 2020.04.18. - PR bizottsági ülés megtartása 

o 2020.04.29. - PR bizottsági ülés megtartása 

o Ülések résztvevőinek felvezetése a bizottsági táblázatba. (2x) 

o Pr belső levelezési listára az új tagok felvétele, régiek levétele. Illetve 
messenger csoport létrehozása az új tagokkal. 

o Dokumentumok feltöltése és kihelyezése a honlapra (6db). 
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o A honlap “rólunk” nevű oldalával kapcsolatos alakítások: (0,5 óra) 

▪ elírások javítása. 

▪ Oktatási, PR, Sport és Kollégiumi referens illetve Külügyi felelős 
leírásának javítása. 

o A honlap “nyelvoktatás” nevű oldalával kapcsolatos alakítások: 

▪ a belinkelt honlapról a szöveg átírása a mi honlapunkra. 

o A honlap “közéleti programok” nevű oldalával kapcsolatos alakítások: 

▪ oldal kirakása a menübe és apró javítások. 

o A honlap “elérhetőségek” nevű oldalával kapcsolatos alakítások: (0,5 óra) 

▪ elavult e-mail címek, téves információk javítása/törlése. 

▪ megváltozott bizottsági vezetők aktualizálása. 

▪ fogadó órával kapcsolatos információk aktualizálása. 

o A honlap “rendezvények” nevű oldalával kapcsolatos alakítások: 

▪ oldal tartalmának bővítése (mindenhez időpont, helyszín, Asztalos 
András által megírt program leírások felvezetése). 

o A honlap “beszámolók” nevű oldalával kapcsolatos alakítások: (2 óra) 

▪ átstruktúrálása a PikkÁsz archívum mintájára. 

o A honlap “kollégium” nevű oldalával kapcsolatos alakítások: (1 óra) 

▪ a legördülő menü és a kollégium fül alatt felsorolt menük 
összeegyeztetése. (Különböző pontok szerepeltek a két helyen, volt 
olyan cím melynek a linkje nem élt, vagy két azonos nevű ponthoz más-
más link volt rendelve.) 

▪ költözési irányelvek kiírásának javítása, illetve információk átmásolása 
ide. 

▪ kollégiumi jelentkezéseknél pályázati kiírások átstruktúrálása, 
rendezése.  

▪ ingyenes kollégiumi elhelyezés (ÚNKP) felvezetése a honlapra. 

o A honlap “közélet” nevű oldalával kapcsolatos alakítások: 

▪ Aktualizálás. Eddigi telefonról nehezen átlátható volt az oldal, most 
egyszerű menü pontok lettek felvezetve az eddigi nagyon elavult 
szervezeteink felsorolás helyett (pl MFHB helyett). 

o A honlap “oktatás” nevű oldalával kapcsolatos alakítások: 

▪ Juhász Adél megváltozott bemutatkozásának felvezetése a honlapra. 

o A honlap “szociális ösztöndíjak” nevű oldalával kapcsolatos alakítások: (0,5 
óra) 

▪ Dáni Eszter javaslatainak, szöveg módosításainak felvezetése, javítása a 
honlapon. 

o A honlap “közösségi ösztöndíjak” nevű oldalával kapcsolatos alakítások: (0,5 
óra) 

▪ elavult leadási határidők és időszakok időpontjainak frissítése. 

▪ eredmények átstruktúlálása. 
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o A honlap “távoktatás” nevű oldalával kapcsolatos alakítások: (1+1 óra) 

▪ tárgyspecifikus távoktatási kérdőívek felvezetése a honlapra, egyesítése 
az általános probléma bejelentő kérdőívvel. Majd miután nem volt 
aktuális a kérdőív, annak leszedése a honlapról. 

▪ aktuális ZH naptárakra mutatás a honlapról. 

▪ a “jó ha tudod” oldal  felvezetése egy oldalra. Tartalmak folyamatos 
feltöltése. 

o A honlap “költségtérítés mérséklése” nevű oldalával kapcsolatos alakítások: 

▪ dátumok aktualizálása. 

▪ kisebb elírások javítása. 

o A honlap “karrier” nevű oldalával kapcsolatos alakítások: 

▪ oldal létrehozása. 

▪ kapcsolatfelvétel a MISZISZ-szel. Velük kapcsolatos ismertetés kiírása 
a honlapra. 

o A honlap “szabályzatok, intézkedések” nevű oldalával kapcsolatos alakítások: 
(0,5 óra) 

▪ szabályzatok tartamának leírása a szabályzat mellé, illetve szabályzatok 
átsruktúlálása. 

▪ szabályzatok felvezetése (1x) 

● Kari közéleti felelősként 

o 2020.04.02. ülés tartása a kar öntevékeny köreinek, illetve a szakkollégium 
vezetőivel. 

o 2020.04.16. ülés tartása a TudásTusa Karanténban megszervezésével 
kapcsolatban az öntevékeny körökből, illetve szakkoliból delegált szervezőkkel. 

o Folyamatos e-mailezés, szervezkedés a TudásTusa szervezésével kapcsolatban. 

o Táblázat létrehozása a csapattagokkal, melyben pontozni is lehet majd. (0,5 
óra) 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● WC pressz  

o Megjelenés koordinálása (2×)  

o Cikkírás (2×)  

o Facebook oldalra kirakni a WC presszt (1x) 

Egyéb munkák: 

● 2020.04.03. részvétel a tudásátadáson, melyet Gerner Alexandra tartott. 

● 2020.04.05. személyes mentorálás Gerner Alexandrával. 

● 2020.04.06. részvétel a tudásátadáson, melyet Schmidt Beáta tartott. 

● 2020.04.19. személyes mentorálás Gerner Alexandrával. 

● 2020.04.22. személyes mentorálás Oroszki Norberttel. 

● 2020.04.24. MŰEPER megbeszélésen való részvétel. 
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● Time-line projekt 

o PR-ral kapcsolatos feladatok és határidejük (1,5 óra) 

▪ feladatok összegyűjtése, nagyjábóli időpontokhoz való kötés. 

▪ a Time-line dokumentumba felvezetni az időpontokat és feladatokat. 

o Külső PR-ral kapcsolatos feladatok és határidejük 

▪ az évben előforduló programok összegyűjtése. 

o Kari közéleti felelős poszttal kapcsolatos feladatok és határidejük 

▪ megbeszélés Zoller Zitával (2020.04.29.). 

▪ a Time-line dokumentumba felvezetni az időpontokat és feladatokat. 
(0,5 óra) 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 52 800 Ft 
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