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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Barabás Zoltán 

R05N5O 

Időszak: 2015. 11. 22. - 2016. 02. 10. 

 

HK ülések, Kari Tanács ülések: 

● 2015. november 30. - HK ülés 

● 2015. december 7. - HK ülés 

● 2015. december 14. - HK ülés 

● 2015. december 16. - KT 

● 2016. január 19. - Össz. HK ülés 

● 2016. január 25. - HK ülés 

● 2016. február 1. - HK ülés 

● 2016. február 08. - HK ülés 

● 2016. február 10. - KT 

● 2016. február 10. - KDJB ülés levezetése 

 

Egyetemi bizottsági ülések: 

●  

 

Referensi, felelősi munkák: 

● 2015.12.14. - TTK TÖ bírálás, illetve a dokumentáció korrektúrája 

● 2015.11.22. – Kifizetési listák létrehozása (Hangadó, KÖHK, Pikkász, Wigner, KÖ) 

● Levelezések Gál Bernadettel a 2015/16/2 félév pályázataival kapcsolatosan. (Mikor, mit, 

milyen jogcímen fizessünk ki, stb.) 

● Decemberi Pikkász korrektúrázása, átvétele 

● A Pikkász főszerkesztőjével folyamatos kapcsolattartás az újsággal kapcsolatosan 

● Kari Lapunk képviselése az egyetem felé (külön levelező lista is van) 

● Pikkász műszaki adatainak összeírása a 2016/2017-es tanévre 

● 6 szociális ösztöndíj pályázatot bíráltam el kollégiumhoz. 

● A hiányos pályázatok tulajdonosainak való e-mailek megírása 

● A tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos ügyek utánajárása (KTB, EHK) 

● TJSZ 10. § 13. pontjával kapcsolatosan a KTB engedélyének kikérése 

● Javaslatok a jegyzetírói pályázat pontozására 

● KDJB jegyzőkönyv 

● Új pályázat részleteinek kidolgozása az első éves MSc-s gólyáknak 
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● Új Programszervező Bizottság szerkezeti felépítésére tett teljes javaslat kidolgozása 

● Költségtérítés mérséklése pályázatokhoz szükséges adatlap frissítése 

● Pályázati anyagok összeállításában való közös munka Kovács Szilviával 

● Operatív megbeszélés Novák Balázzsal és Szücs Dániellel. 

● KÖHK pontrendszerének módosítása Kovács Szilviával (~2,5 óra)  

● KÖHK bírálás 

● HK munkájának szervezése Kovács Szilviával. 

 

Egyéb munkák: 

● Irodaszerek elhozása a Kármánba. 

● Szóróanyagok eljuttatása a Kármánba a Dékáni Hivatalból (x2) 

● TTK Bál hirdetése facebook-on, és az esemény folyamatos aktualizálása. 

● 2015.11.23-24-25. - TTK Bál jegyek árusítása (2-2-2 óra) 

● További jegyek árulásának megszervezése (Írtam mindig valakinek, hogy árulja, amikor 

én nem érek rá.) 

● Kusicza Richárddal a megmaradt tanári meghívók kiszállítása. (~1 óra) 

● 2015.11.25. - Tombola ajándékok vásárlása Kovács Szilviával és Kusicza Richárddal. 

● 2015.11.26. - A keringőző gólyáknak a helyszín bemutatása, főpróba levezénylése, beszéd 

a technikusokkal, érkező segítők eligazítása (~3,5 óra) 

● Vészkijáratok biztosítása; egy “kisebb” mennyiségű föld elpakolása öltönyben 

● 2015.11.26. - A Bál teljes körű felügyelete. 

● 2015.11.25-26. - A Bál előtti végső simítások (Program véglegesítése; italkuponok 

megszerkesztése, nyomtatása, laminálása, vágása, borítékolása; a bálhoz szükséges 

eszközök dobozolása, előkészítése, stb.)  (22:00-07:00, azaz 9 óra) 

● Bergmann Júliával való közös munka: TTK Bál vendég lista elkészítése (3 óra). 

● 2015.11.26. - Tombolák árulása.  

● 2015. 12. 07. - Karácsonyi HK ülés előkészületei 

● 2015. 12. 09. - Tárgyalóban található pólók leltározása (~1,5 óra) 

● 2010.01.01-óta HK mandátummal rendelkező személyek adatainak összeírása (~6 óra) 

● TTK Nyílt Nap kiértékelése (kérdőív kiértékelése, érkező diákok adatainak összesítése) 

(~2 óra) 

● Hallgatók tájékoztatása az új kollégiumi rendszerről, költségtérítés mérsékléséről, 

tanulmányi ösztöndíjról (4,2,3 fő) 

● Miskolcon a Dürer versenyen az egyetem képviselete (4 óra) 

● Minőség biztosítással kapcsolatos levelezések az elsősökkel 
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