
 

 

BESZÁMOLÓ 

Szikszai Sára 

2019.11.14. és 2019.12.19. között végzett tevékenységéről 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 
2019.11.18. Rendes ülés 
2019.12.02. Rendes ülés 
2019.12.09. Rendes ülés 
2019.12.16. Rendes ülés 
2019.12.16 Elnökválasztó ülés 
 
KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
2019.12.04. Kari Tanács 
 
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 

2019.11.20. KKB 

2019.12.04. KKB 

 

 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
2019.11.28. Kollégiumi Bizottsági ülés megtartása 

2019.12.16. Pályázati Bizottsági ülésen való részvétel 

 
BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 
KOLLÉGIUMI BIZOTTSÁG: 
- Folyamatos egyeztetés Varga Ferenccel az általános kollégiumi ügyekkel kapcsolatban. 
- Folyamatos kapcsolattartás a Martos Flóra kollégium portásaival, tájékoztatásuk az aktuális 
fejleményekről, rendezvényekről.  Számukra szükséges nyomtatványok (kulcsfelvételi táblázat) 
többszöri alkalommal való legyártása. Kollégiumi rendezvényekről való tájékoztatásuk 
-A hónap folyamán többszöri ügyeletes mentorbeosztás ellenőrzése, kihelyezése a kollégiumban, 
eljuttatása a portásoknak, valamint a gondnoknak, továbbítása Vuics Márton PR referensnek. 
-Folyamatos kapcsolattartás Jávorka Ádám gondnokkal a kollégiumi ügyekkel kapcsolatban mind 
személyesen, mind levélben, mind telefonon  
- Egyeztetések Czippán Richárd vezető kollégiumi mentorral az aktuális kollégiumot érintő 
témákkal kapcsolatban, mint a kiköltözések, beköltözések, levelező lista, ügyeletes kollégiumi 
mentorok, lakólista, szintgyűlés. 



 

 

- Átlagosan napi 2-3 hallgatói megkeresésre adtam választ különböző témákban, mint költözési 
időpontok, szobaigények, fellebbezések. 
- Egyeztetés Zeller Bálinttal az aktuális Kollégiumi Bizottsági ügyekkel kapcsolatban 
- Folyamatos egyeztetés Reményik Géza KI munkatárssal a ki-és beköltözésekkel, továbbá a 
szobabeosztásokkal kapcsolatban mind levélben, mind telefonon. Férőhelylemondások 
továbbítása a számára, szobabeosztás igényekről való tájékoztatása, minden módosítás elküldése. 
- Hallgatók folyamatos tájékoztatása az általános eseményekről az erre kijelölt csoportokban. 
- Folyamatos egyeztetés Vuics Márton KB alelnökkel  
- Egyeztetés Varga Ferenccel a karok közötti férőhelyosztás menetéről, a férőhelycseréről, 
fegyelmi kártyákról 
- Egyeztetés Bene Balázzsal a kari öntevékeny körök kollégiumi férőhelyosztás során figyelembe 
vett pontozásával kapcsolatban. 
- Utólagos kollégiumi férőhelyre jelentkezők tájékoztatása, listába vétele 
- A fennmaradó kollégiumi férőhelyek kezelése, várólistás hallgatók kiértesítése, helyek töltése 
mind a Martos, mind a Vásárhelyi Pál kollégiumba. 
- Ezen időszakban 6 rendezvény hivatalos bejelentését tettem meg 
- Friss lakólista nyomtatása a kollégium portásainak több alkalommal 
- Éves kollégiumi leltárral kapcsolatos ügyintézés; szükséges dokumentumok nyomtatása, a 
Képviselet tájékoztatása, kapcsolattartás Jávorka Ádámmal. 
- Irodai klímaberendezéssel kapcsolatos egyeztetés Káli Zoltánnal és Bőhm Árminnal. 
- Kiemelt szobákkal kapcsolatos egyeztetés Káli Zoltánnal 
- Az őszi félévre jelentkezett hallgatók létszámának elküldése Varga Ferencnek 
- Kollégiumi férőhelypályázat két változatban való elkészítése, továbbítása Varga Ferencnek 
- Kollégiumi Felvételi Szabályzat két változatban történő elkészítése, felülvizsgálata, módosítása, 
valamint elküldése Varga Ferencnek. 
- Kollégiumi szobák fűtési problémáival kapcsolatos egyeztetés Jávorka Ádámmal 
- Kollégiumi karácsonyfa díszítésének szervezése, szükséges elemek előkeresése, díszítés 
- Szobaellenőrzéssel kapcsolatos egyeztetés Czippán Richárddal, valamint a Képviselettel, Vuics 
Mártonnal, ellenőrzésen történő részvétel 
- Más karos hallgatók Martos kollégiumban lakási igényének felmérése szolgáló igényfelmérő 
űrlap szerkesztetése 
- Egyeztetés Bőhm Árminnal a Kollégiumi Felvételi Szabályzatban javasolt módosításaimmal 
kapcsolatban. 
- Kollégiumi mentori pályázatok elbírálási szempontrendszerének továbbítása Varga Ferencnek 
- A VBK mentori férőhelyszámairól szóló beleegyező levél elkészítése és aláíratása a HK 
elnökével, továbbítása Varga Ferencnek 
- Egyeztetés Füstös Márkkal Bene Balázs rendezvény bejelentő felhasználójának készítéséről 
- Képviseleti évzáró vacsora időtartamára az irodai füstjelzővel kapcsolatos ügyintézés 
 
PÁLYÁZATI BIZOTTSÁG: 
- Kari BME pályázatok bírálása: 2019.11.14. 
 
ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 
KOLLÉGIUMI PLAKÁTFELELŐS 



 

 

-A kollégiumi plakátok folyamatos ellenőrzése, újak kihelyezése, a már nem aktuálisak eltávolítása 
 
 
UTÁNPÓTLÁS FELELŐS 
- Érdeklődő gólyákkal való kapcsolattartás 
- Egyeztetés Varga Ferenccel a 2019.12.16-i előadás felépítéséről 
- 2019.12.16.: Varga Ferenc által megtartott előadáson történő részvétel 
- 2019.12.16.: Bőhm Ármin által megtartott tájékoztató ülésen történő részvétel 
 
- Őrjárat:  
2019.11.14. 
2019.11.28. 
2019.12.05. 
2019.12.15. 
2019.12.18. 
 
SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 
2019.11.15.:  Egyeztetés Benda Biankával és Bőhm Árminnal a Kémlelő kari lappal kapcsolatban 
- Kari Kiadvány kijelölt részének áttekintése, hibaellenőrzés, problémás részek elküldése Benda 
Biankának 
- Egyeztetés Bene Balázzsal a Képviseleti terveimmel kapcsolatban 
- Kari emblémás naptár rendelésével kapcsolatos egyeztetés Varga Ferenccel 
- Hallgatói szobához rendelt raklapok átvétele, bepakolása az épületbe, számla eljuttatása Vuics 
Mártonnak 
 
DÁTUM 2019.12.19. 
Kapott pontszám: 104  

Ösztöndíj összege: 52 000 Ft  

Bíráló(k):   Bene Balázs, Bőhm Ármin, Pollák Zsombor 

 


