
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI 

EGYETEM 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

HALLGATÓI KÉPVISELET 

 

1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. Kármán Tódor 

Kollégium 013 

e-mail: ttkhk@lists.ktk.bme.hu, web: hk.wigner.bme.hu 

 

 

A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Barabás Zoltán 
Időszak: 2017. 06. 08 - 2017. 08. 23. 

 

 

HK ülések, Kari Tanács ülések: 

● 2017. június 13. - HK ülés 

● 2017. június 20. - HK ülés 

● 2017. június 21. - Kari Tanács 

● 2017. június 27. - HK ülés 

● 2017. július 17 - Pályázati Bizottsági ülés 

● 2017. július 23. - HK ülés az EHK táborban 

● 2017. augusztus 07. - HK ülés 

 

Egyetemi bizottsági ülések: 

 

Referensi, felelősi munkák: 

● A KHK folyamatos tájékoztatása az EHK aktuális ügyeiről napi szinten. 

● Többszöri megbeszélés az EHK delegáltakról. 

● Normatívaosztással kapcsolatos egyeztetés a KHK vezetőségével. 

 

Egyéb munkák: 

Gólyatábor: 

● 2017. augusztus 07. szervezői megbeszélés 

● A számomra megküldött dokumentumok kinyomtatása 

● Reggeli, ebéd és vacsorajegyek szétvágása. 

● Kvízest előkészítése és levezetése Kovács Szilviával. 

● Pólók átvétele Kovács Szilviával. 

● Regisztrációnál a gólyák szobákba történő kísérése. 

● Közös ebéd megszervezése a szervezői napon. 

● Rám bízott állomásokkal kapcsolatos előkészületek elvégzése, majd az állomások 

gondtalan lebonyolítása. 

● MISZISZ állomást lebonyolító személyzet fogadása. 

● Bográcsos vacsorák előkészítésénél és elkészítésénél történő segítség minden 

alkalommal. 

● Leszállított italok elpakolása és szétválogatása 

● A táborban szükséges italok előkészítése, porciózása és rendelkezésre bocsátásának 

koordinálása. 
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● Helyszín takarítása és rendben tartása a tábor ideje alatt. 

● Második esti vetélkedő háttérből történő lekoordinálása. 

● Harmadik esti vetélkedő háttérből történő lekoordinálása. 

● Hallgatók felé történő reklámozása a tábornak a rendelkezésre álló csatornákon. 

● Promóciós termékek összegyűjtése és lejuttatása a táborba. 

 

● Táborban üdítő vásárlása a szervezők számára. 

● GTK borvacsora italrendelés 

 

Kari tábor 

● Bevásárlás több alkalommal a tábor ideje alatt. 

● Extra felhasználású eszközök beszerzése és a TTK-s hallgatók számára történő bocsátása. 

● A táborból felszállított eszközök kipakolása a TTK HK irodába. 

● Költségvetés teljes körű leegyeztetése a Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány 

kuratóriumának elnökével. 

● Korábbi táborokból megmaradt eszközök összegyűjtése és biztosítása a tábor idejére. 

 

TTK HK Alumni Tábor 

● Több körös egyeztetés a Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány kuratóriumának elnökével 

a tábor lebonyolításával kapcsolatosan. 

● Alumni adatbázis kigyűjtése Czirók Emese (volt TTK HK elnök) dokumentumai közül. 

● Levelezési lista létrehozása. 

● A hiányzó adatok kigyűjtése és az érintettek felkeresése. 

● Vendégkönyv összeállítása. 

● Pólórendelés összeállítása. 

● Ételrendelések összeírása napszakokra és allergiákra lebontva. 

● Többszöri egyeztetés a VBK HK-val a párhuzamosan megrendezésre kerül VBK HK 

Alumni Táborral kapcsolatosan. 

● Költségvetés összeállítása. 

● A tábor alapfelszereltségének beszerzése és a lejuttatásának megszervezése. 

● Büféfeltöltöttség összeállítása és egyeztetése az érintettekkel. 

● Szobabeosztás elkészítése. 

● A helyszíni megvalósítással kapcsolatos egyeztetés a VBK HK tagjaival. 

 

 

Szerintem kész. The end. That is end of the story. Zu ende. 
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