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HARGITAI TAMÁS 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. szeptember 1. és 2019. január 31. között végzett közösségi tevékenységéről 

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI BIZOTTSÁG 

 

Folyamatosan válaszoltam a hallgatói megkeresésekre, körülbelül 475 levelet válaszoltam meg. 

A KFB-ben házmesteri pozíciót töltöttem be a teljes időszakban. 

Ugyan alapvetően ez a pozíció csak a várólistával kapcsolatos feladatok kezelését vonja maga után, 
egyéb feladatokat is vállaltam: e-mailben tájékoztattam a hallgatókat minden költözéssel kapcsolatos 
tevékenységről, KEFIR-re raktam ki néhány hírt és javítottam korábbiakat, illetve a HK oldalára kikerülő 
KFB-s híreket, kezeltem a FIR rendszert (felvett hallgatók, várólistások, felszólalók adminisztrálása, 
szobaszámok kiosztása). 

Az időszakban folyamatos kapcsolattartást végeztem Varga Flóriánnal, illetve az Üzemeltetéssel és a 
Kollégiumok Igazgatóságával az újonnan bekerülő hallgatók adminisztrálása és a néhai problémák 
megoldása miatt. 

Teszteltem mindkét jelentkezési űrlapot is és jeleztem az általam talált rendellenességeket, továbbá 
az egész időszakra vonatkozó közös dokumentum karbantartásáért is én vagyok a felelős. 

Részt vettem a tavaszi Kollégiumi Felvételi Kiírás elkészítésén és a felsőbbévesek szobabeosztóján, 
illetve VPK-s szobabeosztást készítettem. Továbbá részt vettem a vonalhúzáson is. 

A költözési ügyelet 3 napján végig jelen voltam, aktívan segítettem a költözőket és válaszoltam a 
beérkező telefonos megkeresések egy részére. 

Ezen felül a félév során tartott 2-3 ülésen, megbeszélésen is jelen voltam. 

Egyéb tevékenységek: KFB szaloncukorkóstolás, KFB-s közös vacsora, KFB-JB közös tábor 
részvétel. 

KARI HALLGATÓI KÉPVISELET 

 

Szeptember elején befejeztük a szociális időszakot, ezután megszerveztem a nyomtató elszállítását, 
segítettem a pályázatok sorbarendezésében. 

Részt vettem a Juttatási Bizottság ülésén, amelyen fő téma a nyári szociális időszak visszacsatolása 
volt. Telefonon egyeztettem egyik fellebezést leadó hallgatóval. 

A HK tankörlátogatós projektjében részt vettem, 2 tankör látogatást vállaltam el. Közreműkődtem a HK 
tisztújítás PR-jában, 3 kollégiumi szintet jártam be. 
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Részt vettem a Juttatási Bizottság ülésén, ahol a tanulmányi ösztöndíj osztás elveiről volt szó. 3 
tanulmányi munkacsoport ülésen vettem részt. November elejéig irodafelelős voltam. 

Novembertől a HIT tanszéki referense vagyok, és az alábbi tevékenységeket végeztem: Elektronika 1 
tárgy vizsgái miatt többször egyeztettem a Tanszékvezető Úrral, illetve a Mobil kommunikációs 
hálózatok nevű tárgynál is egyeztettem a tárgyfelelőssel egy problémával kapcsolatban. 

Továbbá a szakmai KBME pályázatot is én juttattam el a tanszék felé. Jelen voltam a Juttatási 
Bizottság ülésén, amely a tavaszi szociális időszak szervezéséről szólt. 

Idén is én végeztem a következő tevékenységeket: bírálók ráérésinek felmérése, teremfoglalások, 
nyomtató beszerzése (részben). 

Részt vettem a tanulmányi munkacsoport csapatépülésén is. Becsatlakoztam a munkacsoport 
levelezésébe, körülbelül 20 levélben működtem eddig közre. Átnéztem a ZH rendet, jeleztem a talált 
hibákat. 8 hallgatót értesítettem a próba ZV-jének eredményéről. 

Jelentkeztem a HK ZH megírására. 
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