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KALMÁR DÁVID 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SZINTKÉPVISELŐK TANÁCSA 

 

Létrehoztam az őszi szintközösséget és elkészítettem a szobabeosztást sokat egyeztetve a 
szintlakókkal. 

Kezeltem a táblafilceket és szivacsokat, kicseréltem a kifogyott és tönkrement tollakat és szivacsokat, 
az újakat tároltam és kiadtam igény esetén. 

Kiosztottam a szinten a DO kártyákat, majd később ellenőriztem azok meglétét a szinten, hiány esetén 
jeleztem azt a KFB felé. 

Rendszeresen ellenőriztem a klubszobát, felügyeltem az általam készített klubszoba használati 
rendszert és szükség esetén kitakaríttattam azt. Kidobtam a kisebb lomokat és szemeteket a 
konyhából és a tanulóból lomtalanításkor. 

A kiégett konyhánál segítettem az utólagos intézkedésekben, később pedig egyeztettem a gondnokkal 
a felújítással kapcsolatban. Lepontoztam a többi szintképviselőt a szinten. 

Elkészítettem a szint tavaszi szobabeosztását a KFB részére. 

Kezeltem a szobabeosztót KEFIR-en és sokat kommunikáltam E-mailen, weben vagy személyesen a 
szinten lakókkal és azokkal, akik a szintre szerettek volna jönni. 

EDÉNYKÖLCSÖNZŐ 

 

Az alábbi dolgokat csináltam a körben a félév alatt:  

Részt vettem a leltározásban. 25 alkalommal adtam ki és 15 alkalommal vettem vissza edényeket. 

Ebből 7 alkalommal volt speciális éjszakai vagy hétvégi edény kiadás, illetve 4 alkalommal edény 
visszavétel. 
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KOLLÉGIUMI FELVÉTELI BIZOTTSÁG 

 

Költözéssel és PR-ral kapcsolatos: Több száz hallgatói levelet válaszoltam meg. 

Folyamatosan PR-oltam KEFIR-en, E-mailben és Facebookon a kollégiummal kapcsolatos dolgokat. 
Konstruktívan segítettem a őszi KFK workshopot. 

Hirdettem a tavaszi költözési irányelveket, illetve elkészítettem a tavaszi rövidített költ. irányelveket. 
Jelen voltam és segítettem a téli költözési ügyeleten. Költözési adminisztrációkat végeztem. 
Segítettem a tavaszi szobabeosztó elkészítését. 

Gazdasági tevékenységgel kapcsolatos dolgok: Szerveztem egy körgyűlést ez éppen aktuális 
problémákról és a kör jövőjével kapcsolatban. 

Folyamatosan intéztem a pénzügyeket (Szaloncukrozás, új eszközök, tábor, körvacsora, PR, 
toborzás), felvettem a szükséges pénzeket és rendben elszámoltam velük mindig. 

Hagyományőrzéssel, toborzással és közösségépítéssel kapcsolatos dolgok: Szerveztem egy 
csapatépítő estét. 

Megszerveztem és levezényeltem a KFB Szaloncukrozást. Segítettem a körvacsora szervezésében. 

Szerveztem egy közös tábort a Juttatási Bizottsággal és intéztem ezzel kapcsolatban a szállást, a 
pénzügyeket, az étkezéseket és a konstruktív jellegű programokat. 

Megszerveztem az idei Gólyakörtés megjelenésünket. Intéztem a promóciós eszközöket. Szerveztem 
a tavaszi képzésünket és az újonc toborzásunkat. 

Emellett intéztem a KPR-ben megszavazott fejlesztéseinket és beszereztem egy új laminálót. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


