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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Magyar Róbert Attila 

Időszak: 2020. 09. 01. – 2020. 09.30. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2020. szeptember 25. – Online szavazás 

● 2020. szeptember 22. – Rendkívüli ülés 

● 2020. szeptember 21. - HK ülés  

● 2020. szeptember 20. – Rendkívüli ülés 

● 2020. szeptember 14.  - HK ülés  

● 2020. szeptember 7. - HK ülés  

● 2020. szeptember 6. – Rendkívüli ülés 

Kari bizottsági üléseken való részvétel: 

● PR bizottsági ülés - 2020. 09. 16. 

Referensi, felelősi munkák: 

● Sportreferens 

o HSK program szervezése (2x) 

o HSK program levezetése (2x) 

o Sportpálya támogatás elkészítése 

o Sporteszköz beszerzési pályázat módosítása  

● PR referens 

o A regisztrációs hét programjainak hirdetése, PR-olása. 

o Facebook felületen végzett tevékenységem 

▪ Saját posztok készítése (5x) 

▪ EHK posztjainak megosztása (2x) 

▪ Információk megosztása csoportokban (2x) 

o A honlapon végzett tevékenységem 

▪ Képviselet beli változások frissítése a honlapon. (2x) 

▪ A 2020/2021 tanév őszi félévére vonatkozó tanulmányi ösztöndíj 
osztási elveinek feltöltése a honlapra. 

▪ HK hírek feltöltése a honlapra. (1x) 

▪ Poszt készítése a honlapra (2x) 

▪ ZH ütemtervek belinkelése a honlapra. 

o A levelező listán végzett tevékenységem 
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▪ HK hírek (1x) 

o PR bizottsági ülés összehívása és levezetése (1x) 

o Képek készítése saját posztokhoz (3x) 

o FUN4U esemény létrehozása 

o FUN4U borító minta készítés 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● Cikkírás a WC pressbe 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 35 100 Ft és a pályázaton elért összpontszám: 39 

pont. 
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