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A Juttatási Bizottság tagjaként idén is részt vettem szociális pályázatok bírálásában. A nyár során egy 
héten át én voltam a telefon-felelős, ahol minden beérkező hallgatói és szülői megkeresést kezeltem. 
Az újonc szociális bírálók betanításában is aktív szerepet vállaltam: készítettem számukra 
próbapályázatokat a gyakorláshoz, részt vettem a betanításukon, próbavizsgáztattam, illetve a júliusi 
időszakban ellenőríztem az általuk elbírált szocíális pályázatokat. Ezen felül én feleltem a teljes 
időszak operatív szervezéséért is: lefoglaltam a számunkra szükséges termeket, nyomtatót béreltünk, 
felmértem az összes bírálói vizsgával rendelkező tag ráérését, és elkészítettük a beosztásukat. Részt 
vettem a Hallgatói Fórumon, ahol a többi szociális bíráló jelölttel együtt ismertettem a programomat, 
majd ezután sikeresen meg is választottak. Zádori Ferenc - szociális referens - helyettesítését is 
végeztem, amikor egyéb elfoglaltság miatt nem volt elérhető, ekkor én feleltem bírálás 
koordinálásáért. A kollégiumi gólyabeköltözésen részt vettem, mint szociális pályázatokkal foglalkozó 
személy, és válaszoltam a szülői - hallgatói szociális pályázatokkal kapcsolatos kérdésekre. 
 
Tavasszal a Tisztújítás PR-jában is közreműkődtem. A kiküldendő e-mail és facebook poszt 
szövegének elkészítésének voltam a felelőse. Továbbá aktualizáltam vik.hk/wiki oldalt még 
áprilisban. 

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI BIZOTTSÁG 

 

Folyamatosan válaszoltam a hallgatói megkeresésekre, több mint 550 levelet válaszoltam meg a 
megfelelő időszakban. A nyári szobabeosztásban is aktívan közreműködtem. A KFB-ben házmesteri 
pozíciót töltök be június 2 óta. Alapvetően a várólista aktualizálása a feladatom, de emellett más 
feladatokat is elláttam ez idő alatt: ellenőriztem a KEFIR oldalára kikerülő híreket, javítottam a 
pontatlanságokat, kapcsolattartás a hallgatókkal (nyári eredmények, költözési irányelvek, felszólalók, 
szobában maradók értesítése, stb). Varga Flórián - Kollégiumi Felvételi Bizottság aktuális elnöke - 
távollétében 1 héten át én voltam az ideiglenes elnök, ekkor folyamatos kapcsolattartást végeztem a 
más karok kollégiumi referenseivel (szobabeosztást egyeztettünk az őszi félévre mind a 
Schönherzben, mind a VPK-ban), illetve a Kollégiumok Igazgatóságával, költözési időpontokat írtam 
ki. Ezen felül a költözési ügyelet 3 napján is vezető szerepet töltöttem be, ahol segítettük a hallgatók 
átköltözését, kezeltük a felmerülő problémákat, szobabeosztást javítottunk, illetve a folyamatos 
telefonos megkeresésekre válaszoltam. Az őszi szobabeosztáson is részt vettem, ahol a mostani 
félévre készítettük el a megfelelő beosztást. Házmesteri pozíciómból kifolyólag a várólistáról felvételt 
nyert hallgatók adminisztrációját is én végeztem el. Ezen felül a gólyatáborban is részt vettem, ahol a 
gólyák kérdéseire válaszoltunk. Továbbá mind a tavaszi, mind a nyári KB/ÁB/DO kártyák 
készítésében is aktívan segítettem. A tavaszi belső átköltözésben is közreműködtem, kiértesítettem a 
hallgatókat a menetéről, és adminisztráltam az új szobaszámokat. A KFB-s nőnapozáshoz szükséges 
étel, ital beszerzése is az én felelősségem volt. 
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