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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Szücs Dániel 
Időszak: 2016. 03. 10. - 2016. 04. 13. 

 

 

HK ülések, Kari Tanács ülések: 

● Március 20. HK ülés 

● Április 4. HK ülés  

 

Egyetemi bizottsági ülések: 

● Március 03.30. HSB ülés 

● Április 01. sportközpontos megbeszélés (BME családi sportnap) 

● Április 08. sportközpontos megbeszélés (BME családi sportnap) 

● Április 13. sportközpontos megbeszélés (BME családi sportnap) 

 

Referensi, felelősi munkák: 

● Ismerd meg a HK-t prezentáció készítés és előadása a sportról 

● Sportkeret felhasználásának kikeresése (2015), 2014-es évi költéséről kérdezgetések 

● Sportkeret használatának összefoglalása és elküldése 

 

Egyéb munkák: 

● Ismerd meg a HK-t sorozatra bevásárlás 

● Kovács Szilvia segítése a beszámolók pontjainak ellenőrzésével 

● Mezei Bp. Bajnokságra form kiírása és a jelentkezők nevezése 03.22.-03.28. 

● Plazmás plakátok elhozása 03.23. 

● Chipes idő mérő keresése, árajánlat kérés a BME futóversenyre 

● Fotó cellás (rövid futás) kontakt keresése és árajánlat kérés BME családi sportnapra 

● Nike felkeresése szponzoráció szempontból BME futóversenyre 

● Decathlon felkeresése szponzoráció szempontjából BME futóversenyre 

● “Ismerd meg a HK-t” rendezvény sorozat előadás feltöltése drive-ba 

● FINE-vel kapcsolat felvétel, hogy kijönnek-e és milyen feltételekkel a BME családi 

sportnapra 

● WJSZ kísérleti körével kapcsolat felvétel, hogy kijönnek-e és milyen feltételekkel a BME 

családi sportnapra 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 20 500 Ft. 

[1] megjegyzést írt: 2*4 = 8 pont 

[2] megjegyzést írt: 6 pont 

[3] megjegyzést írt: 3*3 = 9 pont 

[4] megjegyzést írt: 4 pont 

[5] megjegyzést írt: 4 pont 

[6] megjegyzést írt: 1 pont 

[7] megjegyzést írt: 1 pont 

[8] megjegyzést írt: 1 pont 

[9] megjegyzést írt: 2 pont 

[10] megjegyzést írt: 2 pont 

[11] megjegyzést írt: 2 pont 

[12] megjegyzést írt: Egy kattintásra nem jár pont 

[13] megjegyzést írt: 1 pont 
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