
 

 

BESZÁMOLÓ 

Szikszai Sára 

2020.01.15. és 2020.01.31. között végzett tevékenységéről 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 
2020.01.27. Rendes ülés 
KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
2020.01.15.: KKB kollégiumok közötti férőhelyosztás 
2020.01.22.: Marketing csoport ülésen történő részvétel, emlékeztető lejegyzése 
 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
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 5-6 hallgatói megkeresésre adtam választ különböző témákban, mint költözési 
időpontok, szobaigények, fellebbezések. 
- Egyeztetés Zeller Bálinttal az aktuális Kollégiumi Bizottsági ügyekkel kapcsolatban 
- Folyamatos egyeztetés Remenyik 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 



 

 

- 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 2 rendezvény hivatalos bejelentését tettem meg 
- Friss lakólista nyomtatása a kollégium portásainak több alkalommal 
- Más karos hallgatók Martos kollégiumban lakási igényének felmérése szolgáló igényfelmérő 
űrlap szerkesztetése, az eredmények értékelése Varga Ferenccel és Zeller Bálinttal 
- Kollégiumi közösségi pontosztással kapcsolatos egyeztetés Bene Balázzsal 
- Egyeztetetés Varga Ferenccel a kollégiumi mentorjelöltekkel kapcsolatban 
- Hallgatók tájékoztatása a kollégiumi jelentkeztetés elindulásának késéséről. 
- Irodai ajtó karbantartásáról való egyeztetés Jávorka Ádámmal. 
- Tavaszi félévre vonatkozó férőhelyosztás Vuics Mártonnal 
- Öntevékeny körök és rendezvények közösségi pontjainak számítása 
- Előzetes eredmény elkészítése, dokumentációja 
- Kapcsolattartás más karok kollégiumi referenseivel a férőhelycserék végett 
- HSZI munkatársak fogadása, velük való egyeztetés a kollégiumi ügyeket érintő átalakulásokról. 
- Msc elsős és felsőbbéves kollégiumi jelentkeztető űrlap szerkesztése 
- Szobabeosztásra vonatkozó űrlap szerkesztése 
- Titkároknak tartandó kollégium témájú előadás szerkesztése, előadása Vuics Mártonnal 
- HK zárthelyi felkészítő diavetítés készítése, előadása 
- Karváltó hallgatók KEFIR profiljának átállítgatása, egyeztetés Gazder Bencével 
- Szakdolgozat/ diplomamunka kollégiumi kedvezményre jogosító tárgyak kódjainak 
összegyűjtése 
- Ingyenes kollégiumi éjszakai vendégfogadás időpontjainak előterjesztése, megvitatása a 
Képviselettel 
- Más kar kollégiumába kívánkozók kiértesítése az igényük elfogadásáról 
 
ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 
KOLLÉGIUMI PLAKÁTFELELŐS 
-A kollégiumi plakátok folyamatos ellenőrzése, újak kihelyezése, a már nem aktuálisak eltávolítása 
 
UTÁNPÓTLÁS FELELŐS 
- Érdeklődő gólyákkal való kapcsolattartás 
- A kollégiumi terület iránt érdeklődő titkárral való egyeztetés, feladat rábízása 
 
- Őrjárat:  
2020.01.29. 
2020.01.30. 
 
SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 
- Környezetmérnök Hallgatók Országos Konferenciájával kapcsolatos egyeztetés, VPK 
nagyterem foglalása a szervezői munka elősegítésének érdekében, folyamatos kapcsolattartás a 
főszervezővel, szervezői tárgyaláson történő részvétel 



 

 

- Cikk írása a Kémlelőbe, egyeztetés Nyerges Gyula interjújával kapcsolatban. 
-2020.01.21.: HK zárthelyi felkészítő egy részén történő részvétel 
 
DÁTUM 2020.02.01. 
Kapott pontszám: 56  

Ösztöndíj összege: 28000Ft  

Bíráló(k):  Benda Bianka, Bőhm Ármin, Bene Balázs Mihály 

 


