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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Kusicza Richárd 
Időszak: 2016. 11. 03. - 2016. 11. 23. 

 

 

HK ülések, Kari Tanács ülések: 

● 2016.11.06. - HK ülés 

● 2016.11.11. - HK ülés 

● 2016.11.14. - HK ülés 

● 2016.11.16. - Kari Tanács ülés 

● 2016.11.21. - HK ülés 

● 2016.11.21. - Programszervező Bizottsági ülés 

● 2016.11.11-13. - HÖOK hétvégén való részvétel 

 

Egyetemi bizottsági ülések: 

●  

 

Referensi, felelősi munkák: 

● Programszervező Bizottság: 

○ prog@wigner.bme.hu levelezőlista kezelése (Ide küldött e-mailek beengedése, 

kéretlen levelek kezelése) 

○ Fellépők keresése, egyeztetés a fellépéssel kapcsolatban 

○ TTK Bál meghívók borítékolása 

○ TTK Bál jegyek designjáról történő egyeztetés Cseh Attilával 

○ M’WELLS hangosításához történő adatok begyűjtése 

○ Ruhabérlésről és ruhapróbáról való egyeztetés az Agapéval 

○ Programterv elkészítése 

○ Programterv elkészítése az EHK-nak (Az ő formadokumentumjuk alapján) 

○ Programterv és beosztás elkészítése Orbán Balázsnak Lestyan Bencével (Szintén 

az ő saját Excelformájuk alapján) 

○ Helyszínbejárás Orbán Balázzsal, Lestyan Bencével 

○ Helyszínbejárás Bereczki Leventével a hangosítás miatt (Másik alkalom) 

○ Egyeztetés a fellépőkkel (2016.11.14-ig ezután Lestyan Bence végzi ezt a 

tevékenységet) 

○ Báli előfeladatok összegyűjtése 

○ Költségvetés többszöri újraírása Csősz Gáborral 

○ Bállal kapcsolatos megbeszélés Orbán Balázzsal két alkalommal. 

○ Gyűrűavató igények összegyűjtése, megrendelése 
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○ Gyűrűk, medálok elhozása 

○ Az ékszerek átvételéről, illetve annak fizetési módjáról való egyeztetések a 

rendelőkkel 

○ Helységfoglalási beosztás ekészítése Francsek Dórának Lestyan Bencével 

● KDJB elnök: 

○ Közösségi Ösztöndíj bírálás 

○ Közösségi Ösztöndíj eredmények összegzése, eredmények dokumentálása 

○ Közösségi Ösztöndíj kifizetéslista elkészítése 

○ Pikkász pályázat eredményének összegzése, eredmények dokumentálása 

○ Pikkász pályázat kifizetéslista elkészítése 

○ Jegyzetírói pályázat eredmények összegzése, eredmények dokumentálása 

○ Jegyzetírói pályázat kifizetéslista elkészítése 

○ WJSZ ösztöndíj eredmények összegzése, eredmények dokumentálása 

○ WJSZ ösztöndíj kifizetéslista elkészítése 

○ KÖHK kifizetéslista elkészítése 

 

Egyéb munkák: 

● Búcsúvacsorára Huszti Marcellnak ajándék vásárlása 

● Pályázati adatlapok nyomtatása (200 Ft) 

● TTK Bál meghívók, borítékok nyomtatása (900 Ft) 
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