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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Csuha Boglárka 

Időszak: 2021. 09. 01. – 2021. 09.30. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2021. szeptember 6. - HK ülés 

● 2021. szeptember 8. - Kari Tanács 

● 2021. szeptember 13. - HK ülés 

● 2021. szeptember 20. - HK ülés 

● 2021. szeptember 27. - HK ülés 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2021. szeptember 22. - PR Bizottság ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

● Gólyatábor értékelő kérdőívek kiküldése a tábor szervezőinek illetve résztvevőinek, az 
EHK által javasolt szempontok alapján táblázat készítése az eredményekről 

● TTK Bálhoz helyszínek keresése, megkereső e-mail írása részükre, illetve a helyszínek 
felkeresése telefonon, a Műhasz megkeresése a Bállal kapcsolatban 

● Gólyatánchoz jelentkezési form készítése, a lehetőség hirdetése az évfolyam 
csoportokban 

● 2021. szeptember 12. - RB ülés tartása a TTK Bál szervezésével kapcsolatban 

● A Kari Napok előzetes költségvetésének elkészítése, ezzel kapcsolatban egyeztetés 
Magyar Boglárkával 

● Tájékozódás a kollégiumi teremfoglalásokról, ezzel kapcsolatban egyeztetés Magyar 
Zoltánnal 

● A Kari Napok keddi, illetve csütörtöki programjaihoz helyszínek foglalása, a 
rendezvénybejelentők elkészítése és a szükséges aláírások összegyűjtése 

● A Kari Napok Facebook eseményének elkészítése és hirdetése évfolyamcsoportokban 

● A Kari Napokhoz pólók rendelése, a beérkezett csapatlogók szerkesztése és átalakítása 
a nyomtatáshoz megfelelő formátumra 

● A Kari Napok jegyleírásainak elkészítése a BMEjegy.hu-ra, a jegyvásárlással 
kapcsolatos problémák összegyűjtése 

● Kari Napokhoz ital megrendelő elkészítése és elküldése 

● Egyeztetés Lovas Leventével a Kari Napok hangosításával kapcsolatban 

● A Kari Napok idejére sörpadszettek kölcsönzése a GHK-tól 

● A Kari Napokra jelentkezett csapatok számára tájékoztató e-mailek írása 

● A Kari Napok keddi programjához vendéglista készítése 
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● A Kari Napok szervezése során folyamatos egyeztetés Kránitz Péterrel, segítségnyújtás 
a programterv kialakításában, a két évvel ezelőtti tapasztalatok ismertetése, segítség a 
felmerülő feladatok összegyűjtésében 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● Cikk írása a WC Press VI. évfolyamának 1. számába (1 db ) 

● Cikk írása a WC Press VI. évfolyamának 2. számába (2 db) 

Egyéb munkák: 

● 2021. szeptember 19. - Részvétel HK ZH felkészítőn, önálló készülés 

● 2021. szeptember 23. - Részvétel Magyar Boglárka gazdasági folyamatokról szóló 
előadásán 

● 2021. szeptember 26. - Részvétel HK ZH felkészítőn, a küldött anyagok előzetes 
átnézése 

● 2021. szeptember 21. - Utánpótlás ülés 

● Segítségnyújtás Nagy Ynna Ilonának a Diplomaátadón búcsúbeszédet mondó 
hallgató, illetve jogarnok keresésében 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra 30 000 Ft és a pályázaton elért összpontszám 50 

pont. 
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