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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Huttman Balázs 

UM5ALD 

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. - ÖsszHK ülés 

● 2016. január 25. - HK ülés 

● 2016. február 1. - HK ülés 

● 2016. február 10. - Kari tanács 

 

Egyetemi bizottsági ülések: 

●  

 

Referensi, felelősi munkák: 

Iroda felelősi: 

● Mosogatás (2016. 01. 07. ;~1 óra) 

● Használt elemek és patronok gyűjtőhelyre szállítása (2016.01.27.; ~1 óra) 

● Iroda rendrakás, takarítás (2016.01.07.; ~3 óra) 

● Iroda takarítás, rendrakás (2016. 02. 04. , ~1 óra)  

● Iroda textíliák kimosása (2016.02.04.) 

● Mosogatás (2016. 02. 04., ~2 óra) 

● Szelektív gyűjtők ürítése (visszavittük az üres üvegeket és rekeszeket Danival és 

Marcival; ~2óra) 

 

Informatikai felelősi: 

● Levelezési listák moderálása (MFHB, Kognitív, HK wigneres, HK KTK-s, HK hírek új, 

TTK-csevej) 

● Informatikaszer rendelés átvétele, új eszközök üzembe helyezése (2016.01.07.;~2-3 óra) 
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● Nyomtatópatronok cseréje, nyomtatók ellenőrzése, HP nyomtató szerelése (~1 óra) 

● Irodagépek rendbetétele (Windows frissítés, driverek frissítése, programok frissítése, 

egyéb szoftveres feladatok,; ~4 óra; 2016. 02. 03.) 

● Számítógépek karbantartása (programok frissítése, Windows frissítése) 

● Irodai gépek kitisztítása a KTKSzSz segítségével (2016. 02. 04.; ~3 óra) 

 

Egyéb munkák: 

● Kvantum adminisztráció (ismeretlen regisztrálókkal e-mailezés, felhasználók segítése) 

● Kvantumgenerátor szerver rendszerfrissítésének intézése (~1 óra) 

● Kármánba beköltöző gólyák segítése (4-5 embernek segítettem elintézni a netet; ~2  óra) 
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