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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Kusicza Richárd  

W1FL1K 

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

 

HK ülések, Kari Tanács ülések: 

● 2015.11.30. - HK ülés 

● 2015.12.07. - HK ülés 

● 2015.12.14. - HK ülés 

● 2015.12.16. - KT 

● 2016.01.11. - HK ülés 

● 2016.01.19. - Össz. HK ülés 

● 2016.01.25. - HK ülés 

● 2016.02.01. - HK ülés 

● 2016.02.08. - HK ülés 

● 2016.02.10. - KT 

● 2016.02.10. - KDJB ülés 

 

Egyetemi bizottsági ülések: 

●  

 

Referensi, felelősi munkák: 

● 2015.12.10.  Squash/foci szervezése Szücs Dániellel. 

● 2016.02.09. Tavaszi terempályázathoz való adatok összegyűjtése, rendszerezése (kb. 45 

perc).  

● Vérplazma szolgálattal való egyeztetés a programjainkon való megjelenésükről. (Sajnos 

nem lesz akkora volumenű rendezvényünk, hogy érdemben értelme lenne kijönniük). 

● HSK megjelenésének, illetve programajánlatának véleményezése (Nyári Tábor). 

● 2016.01.21.- Balatonlelle osztó + Together megbeszélés 

● 2016.02.03.- Tavaszi rendezvényekkel kapcsolatos megbeszélés Orbán Balázzsal + előtte 

egyeztetés Kovács Szilviával. 

● Többi karral való megbeszélés (GPK, ÉPK, ÉMK, VBK) a következő évi Gólyahajóval 

kapcsolatosan. 

● Tavaszi Togetherrel kapcsolatos egyeztetések, ötletelések (folyamatosan e-mailen 

keresztül). 

● 2016.02.01. Bede Tamás ötvössel valló találkozás a Gyűrűavatóra készítendő ékszerek 
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kapcsán (~1,5 óra). Azóta folyamatos egyeztetés az árakkal és a 

határidőkkel/látványtervekkel kapcsolatosan. 

● Gyűrűavatóra készítendő ékszerek árlistájának, igényfelméréséhez szükséges űrlapjának 

elkészítése. 

 

Egyéb munkák: 

● Irodaszerek elhozása a Kármánba (december). 

TTK Bál (ami az előzőből kimaradt): 

● 2015. november 24 - Utolsó TTK Bál előtti megbeszélés Orbán Balázsnál (K épület) 

● TTK Bál fellépőivel való folyamatos egyeztetés, terem átvétele és annak kialakítása. (2-fél 

7) 

● 2015.11.26. - A keringőző gólyáknak a helyszín bemutatása, főpróba levezénylésében való 

segédkezés, beszéd a technikusokkal. Rendezvény alatt folyamatos egyeztetés Orbán 

Balázzsal és Bábel Zoltánnal a rendezvény zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. 

Hostess lányok fogadása, illetve feladataik kiosztása. 

● 2015.11.26. - A Bál teljes körű felügyelete. 

● 2015.11.23-24-25. - TTK Bál jegyek árusítása (pár nap). 

● Barabás Zoltánnal a megmaradt tanári meghívók kiszállítása. (~1 óra) 

● 2015.11.25. - Tombola ajándékok vásárlása. (Rufusz, könyvutalvány) 

● Fotókörrel való egyezkedés (taxi számla/megjelenés stb.), illetve a Stúdióval való 

megegyezés a Bálon való munkavégzésről. 

● 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) 

Bálhoz szükséges összekészített anyagok, ruhák kiszállítása Szücs Dániellel. 

 

● Educatio kiállításhoz szükséges anyagok el-visszahozatala, be-kipakolása. 
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