
 

 

BESZÁMOLÓ 

Bazsó Bence Attila 
 

2020.10.01 és 2020.10.31 között végzett tevékenységéről 

 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 

10.05. HK rendes ülés 

10.12. HK rendes ülés 

10.19. HK rendes ülés 

10.26. HK rendes ülés 

 
KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 

Kollégiumi Bizottság:  

o Aktuális lakólisták elkészítése 

o Kollégiumi mentor beosztások kihelyezése két alkalommal 

o A hónapban kétszer néztem át a kollégiumi hirdetőtáblákat, és távolítottam el a nem 

aktuális plakátokat 

o 10.28. Kooperációs megbeszélésen részvétel a felújítás miatt 

o Egyeztetések Szikszai Sára Rebekával több alkalommal a kollégiumi ügyekről 

 

 

Oktatási Bizottság: Környezetmérnökök ZH ütemtervének átnézése, véleményezése 

 

 



 

 

ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 

Kollégiumi referens:   

o Várólistáról utólag felvett hallgatók KBM kérvényei miatti intézkedések  

o Egyeztetés Csiki Tiborral kollégiumba való bejutások miatt (Stúdió szervereinek 

megjavíttatása kapcsán, valamint az egyes körök nyílt gyűlései, köri programok) 

o Körök nyílt gyűlései alkalmával az aktuális jelentkezők exportálása, listába foglalva a 

portára való lejuttatása 

o Folyamatos kapcsolattartás a KKB-val 

o Hiányzó beköltözési papírok miatt hallgatók megkeresése a Gondnok kérésére 

o Egyeztetések a kollégiumban maradt hallgatói holmikról, ezeknek végső határidőig 

történő átvételéről 

o Karantén kötelezett kollégistákkal és a kontaktokkal kapcsolat felvétele, kollégiumba való 

visszajövetelükről egyeztetés 

o HJB és UNKP félrerakott helyek elszámolása KKB-val 

o Egyeztetések Haász Alidával 

o Martos felújítás ütemtervének véleményezése, egyeztetés erről Nyerges Gyulával is 

o FIR felhasználói fiókok kérése a következő időszakra 

o Egyeztetés a SzASz képzésről 

o Egyeztetés a Kondi kör csapatépítéséről 

o Válaszadás a hallgatói megkeresésekre  

o Email az újra kirakott vendégfogadási űrlapról 

o Kollégiumi levelezőlista frissítéséhez az új email címek összegyűjtése 

o Nem kiírt és rosszul kiírt kollégiumi díjak miatti egyeztetések 

o Üres férőhelyek feltöltése (7 db), hallgatók értesítése  

o Szobacsere intézése 

o Egyeztetés Mudra Andrással a Vásárhelyi kollégium helyfeltöltésekről, közös szobáról 

o Kapcsolattartás a portával 

o Egyeztetések a gondnokkal az aktuális kollégiumi ügyekről 

o Folyamatos kommunikáció a Vezető Kollégiumi Mentorral 

 



 

 

 

Sörpadfelelős:  

o Sörpadkiadás 1 alkalommal 

 
 
SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 

Megbeszélések:   

o 10.03. Egyeztetés Záborszki Patríciával az öntevékeny körök nyílt gyűlései miatt, 

jelentkezési google form-ról 

o Megbeszélés Bene Balázs Mihállyal 

o Folyamatos egyeztetés Szalay Teréz Lucával a facebook hírekkel kapcsolatban 

 

Egyéb: 

o 4 hallgató beengedése szobájába 

o 10.01. Gólyatanácson való részvétel 

o 10.01. Projektorkiadás a Film Körnek, valamint a MASZK-nak 

o 10.08. Őrjárat a kollégiumban 

o Online nyílt napra képek válogatása 

o HK hétvégén segítettem a szervezésben és a szükséges eszközök lejuttatásában 

 

 

2020.11.01. 
Kapott pontszám: 100 

Ösztöndíj összege: 50000 Ft 

Bíráló(k): Benda Bianka, Gál Zalán, Bene Balázs Mihály 

 


