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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Varga Doroti Napsugár 

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

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2020.09.06. -Rendkívüli HK ülés 

● 2020.09.07. -HK ülés 

● 2020.09.14. -HK ülés 

● 2020.09.15. -Stratégia bizottsági ülés (utánpótlás) 

● 2020.09.16. -TTK Kari Tanács ülés 

● 2020.09.20 -Rendkívüli HK ülés 

● 2020.09.21- Rendkívüli HK ülés 

● 2020.09.21. -HK ülés 

● 2020.09.22- Stratégia bizottsági ülés (a félév projektjeiről) 

● 2020.09.28- HK ülés 

Kollégiumi ülések: 

● 2020.09.02. - Mentor ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

● Kollégiumi referens: 

o A kollégiumi férőhelyek lemondásának intézése, a várólisták töltése. 

o Fegyelmi felelős kártyák intézése. 

o Az egységes infografikákhoz információgyűjtés, illetve azokról egyeztetés 
Radácsi Kristóffal. 

o E-mailek intézése a karanténba vonuló illetve onnan kiköltöző kollégistákkal 
kapcsolatban. 

o A poszttal kapcsolatos levelezések intézése. 

o 2020.09.08. - Megbeszélés a HSZI-vel 

● Gazdasági referens: 

o A FUN4U, utánpótlás céljából megszervezett program plakátjainak 
megrendelése. 

o A Kép-lettnek és a WJSZ-nek szórólapok rendelése. 

o Az informatikai beszerzés tervezetének elküldése az EHK-nak. 

o Az irodaszer rendelés véglegesítése, továbbítása az EHK számára. 

o irodai fogyóeszközök vezetése. 

o A poszttal kapcsolatos levelezések intézése. 
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Egyéb munkák: 

● 2020.09.06. -Tudásátadás Magyar Boglárkával a Gazdasági referens posztról. 
● 2020.09.07. -Irodabejárás Lestyan Bencével. 
● 2020.09.15. -Megbeszélés Lestyan Bencével a posztjaimmal kapcsolatos feladatokról. 
● 2020.09.21. -Tudásátadás Lestyan Bencével a normatíva felhasználásokról, 

ösztöndíjakról, a HSZI keretről. 
● 2020.09.22. -A Vegyész HK-tól tudásátadás a szponzorációról. 
● 2020.09.28. -Tudásátadás Barabás Zoltánnal a MIE-ről és MŰHAL-ról. 
● FUN4U előadás tartalmának összeállítása a kollégiumi referensi posztról. 
● Mentorpályázatok, illetve pótpályázatok elolvasása. 
● Évfolyamfelelősi pályázatok elolvasása. 
● HÖK ASZ elolvasása, áttanulmányozása. 
● Oroszki Norbert Mihály által összeállított HK felkészítő anyag átnézése, javítása. 
● A mentorprogram értékelő kérdőív véleményezése, javítása. 
● Az Iroda Használati Rend véleményezése, javítása. 
● Tudtad-e? képek véleményezése, új képhez ötlet. 
● Emlékeztetők átnézése: 

▪ 2020.08.31.- rendkívüli ülés emlékeztető 

▪ 2020.09.06.- rendkívüli ülés emlékeztető 

▪ 2020.09.07.- ülés emlékeztető 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 67 100 Ft és a pályázaton elért összpontszám: 74,5 
pont. 
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