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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Kovács Kíra Diána 

Időszak: 2021. 06. 01. – 2021. 08.31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2021. június 07. - HK ülés 

● 2021. június 15. - Rendkívüli HK ülés 

● 2021. június 28. - HK ülés 

● 2021. július 16. - Rendkívüli HK ülés 

● 2021. július 25. - HK ülés 

● 2021. augusztus 9. - HK ülés 

● 2021. augusztus 23. - Rendkívüli HK ülés 

● 2021. augusztus 31. - HK ülés 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2021. augusztus 29. - PR Bizottsági ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

● Emlékeztetővezető: 

o 2021. június 07-i ülés emlékeztetőjének megírása 

o 2021. június 15-i rendkívüli ülés emlékeztetőjének megírása 

o 2021. június 28-i ülés emlékeztetőjének megírása 

o 2021. július 5-i rendkívüli ülés emlékeztetőjének megírása 

o 2021. július 16-i rendkívüli ülés emlékeztetőjének megírása 

o 2021. július 25-i ülés emlékeztetőjének megírása 

o 2021. augusztus 9-i ülés emlékeztetőjének megírása 

o 2021. augusztus 15-i online szavazás emlékeztetőjének megírása 

o 2021. augusztus 18-i online szavazás emlékeztetőjének megírása 

o 2021. augusztus 21-i online szavazás emlékeztetőjének megírása 

o 2021. augusztus 23-i online szavazás emlékeztetőjének megírása 

o 2021. augusztus 23-i rendkívüli ülés emlékeztetőjének megírása 

o 2021. augusztus 31-i ülés emlékeztetőjének megírása 

● KHÖK Kari lap felelőse: 

o 2021. június 1. - PikkÁsz Bizottsági ülés 

o 2021. június 4. - PikkÁsz Bizottsági ülés az ösztöndíjosztás javaslattételéhez 

o 2021. június 27. - HK és PikkÁsz vezetőségi megbeszélés 
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o 2021. augusztus 29. - PikkÁsz ülés 

o A februári szám, a HK különszám és a nyári szám cikkeinek átnézése, 
bizottsági pontok kiosztása 

o Gólyaszám koordinálása: 

▪ Régi gólyaszámok átnézése 

▪ Cikkek és ötletek gyűjtése, cikkek kiosztása 

▪ Cikkek átnézése, feltöltése Google Drive-ba 

▪ Egyéb koordinálási feladatok 

▪ Kész tartalom átnézése 

▪ 2021. június 27. - Megbeszélés Nagy Ynna Ilonával 

▪ 2021. július 12. - Megbeszélés Nagy Ynna Ilonával 

● PR referens: 

o HK Wiki feltöltése 

o Honlap naprakészen tartása: 

▪ Hírek kirakása 

▪ Bizottságok elérhetősége, mandátumos tagok frissítése 

▪ Karrier fül frissítése 

▪ Gólyáknak fül szerkesztése 

▪ GYIK frissítése 

o Facebook posztok kitétele, hozzájuk képek szerkesztése 

o Gólyalevelek aktualizálása 

o PR hirdetnivalók igénybekérő táblázat elkészítése 

o HK Hírek készítése, küldése 

o Instagram posztok készítése 

o 2021. július 20. - Megbeszélés Gerner Alexandrával a gólyákkal kapcsolatos 
teendőkről 

o 2021. július 20. - Megbeszélés Csuha Boglárkával a gólyatáborral és a 
honlappal kapcsolatban 

o PR Bizottsági ülésre való felkészülés, megtartása, emlékeztető felküldése 
listára 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● WC Press készítésével kapcsolatos feladatok 

● Sikeres szociális bírálói vizsga letétele  

Egyéb munkák: 

● Simon Ferenc dékánhelyettesi pályázatának elolvasása 

● 2021. június 16. - Megbeszélés Dr. Simon Ferenc dékánhelyettes-jelölttel 
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● 2021. június 18. - Megbeszélés Szász Mártonnal 

● 2021. június 28. - Megbeszélés Dr. Aszódi Attilával 

● TTK SZMSZ 2. és 3. mellékletének átnézése, véleményezése 

● Kollégiumi Felvételi Pályázat előzetes eredményeinek dokumentumának 
elkészítésében segítség Sándor Zsófiának 

● Információk összegyűjtése a gólyák számára 

● HK bemutatkozáson való részvétel a Gólyatáborban 

● TTK HK Alumni tábor szervezésével kapcsolatos feladatok: 

o 2021. június 16. - Alumni tábor megbeszélés 

o 2021. augusztus 10. - Alumni tábor megbeszélés 

o Jelentkezési form elkészítése 

o Facebook esemény borítóképének elkészítése 

o Kvíz elkészítése 

o Beszerzési lista befejezése 

o Eszközök beszerzése 

● Utánpótlással kapcsolatos feladatok: 

o Utánpótlás ülésre felkészülés 

o 2021. augusztus 11. - Utánpótlás ülés megtartása 

o Egyeztetés a többi képviselővel a HK délutáni feladatokról 

o HK délután állomásaihoz feladat elkészítése 

o HK délutánon való részvétel, állomás tartása 

o FUN4U! programfüzet elkészítése 

o FUN4U!-k szervezésének elkezdése 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra 112 200 Ft és a pályázaton elért összpontszám 187 

pont. 
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