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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Barabás Zoltán 
Időszak: 2016. 06. 09. - 2016. 08. 26 

 

 

HK ülések, Kari Tanács ülések: 

● 2016.06.13 - KDJB ülés 

● 2016.06.14. - Programszervező Bizottság ülés 

● 2016.07.31. - HK ülés 

● 2016.06.20. - HK ülés 

 

 

Egyetemi bizottsági ülések: 

●  

 

Referensi, felelősi munkák: 

● KHK tájékoztatása az EHK ügyeiről több alkalommal 

● Pikkász gólyaszám összeállításában való egyeztetések Madarász Fannival 

● Pikkász gólyaszám átolvasása és engedélyezése 

 

Egyéb munkák: 

● A TTK minden pályázatának háromszori kijavítása és kezelése Gál Bernadett 

távollétében 

● Egyeztetések Gál Bernadettel a pályázatok aktuális állásáról és a módosítások 

álláspontjáról 

● Kari Tábor főszervezőjeként biztosítottam a tábor gondtalan lebonyolítását: 

○ Konzultálás a MŰHAL kuratóriumának elnökével több alkalommal 

○ Minden résztvevőtől a részvételi díjak beszedése 

○ Minden résztvevőnek számla megírása 

○ Programterv egyeztetése Lestyan Bencével és Kusicza Richárddal több 

alkalommal 

○ Szállás, étel és ital rendelések összesítése és összeírása 

○ Beszerzendő tárgyak vásárlása Kusicza Richárddal és egyedül több alkalommal 

○ Egyeztetés a tábor helyszínén az étkezés illetve a büfé nyitvatartásával 

kapcsolatosan 

○ Egyeztetés Nagy Oleszjával (VBK HK) a tábor helyszíneinek beosztásával 
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kapcsolatosan 

● Gólyatábor szervezésével kapcsolatos teendők: 

○ Kovács Szilvia (a tábor egyik főszervezje) helyettesítése a távollétében és minden 

hozzá köthető feladat ellátása 

○ A táborban található papírok ~90%-ának nyomtatása, illetve laminálása 

○ A gólyatábor szervezőinek magas szintű koordinálása 

○ Többszöri kisebb egyeztetés Lestyan Bencével és Kusicza Richárddal 

○ Csapatok beosztása 

○ Patrónusi feladatok ellátása 

○ Programterv újragondolása, illetve pontosítása több alkalommal 

○ Telefonálás a becenevek miatt 

○ Vonatjegyek megvételének szervezése 

○ Fotók válogatása a promóvideóhoz 

● Önkéntes nap: 

○ Balatonlellei molinó kihelyezése, illetve fotók készítése ÉMK Kari Táborban 

○ Fotók eljuttatása Bezzeg Diának 

● Csatlakozó kari részének többszöri korrektúrázása 

● EHK Táborban való részvétel 

● Iroda átrendezésében való segítség 

● Folytonos egyeztetés Lévay Sárával és Bergmann Júliával a WJSZ Matematika 

szakcsoportjával kapcsolatosan 

● Az Egyetemi Emlékkönyv TTK-s részének megírása 

● Tudásátadás Kusicza Richárddal költségtérítés mérséklése pályázatok elbírálásával 

kapcsolatosan 

● Teljesítményindex modellezése a TTK számára Pusztaházi Lucával 

● Akkreditációk véleményezése 

● Beszámolók bírálása 
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