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Kollégiumi felelős

Általános KB-s feladatok

KB ülések, reflexiók
● Felkészültem rá és részt vettem 4 db KB ülésen.
● Részt vettem egy teljesítményértékelő reflexión.

Egyéb
● A KB-s társaim következő kérdéseire reagáltam:

○ Támogatott nyári kollégium,
○ Közösségi helyiségek használata,
○ Beszámolók,
○ Nem megfelelően leadott Vikö pályázók jutalmazása,
○ Schönherz Nyári Tábor,
○ 1719 kilincs,
○ Házszintű 2021.

Hallgatói Képviselet

HK ülések, megbeszélések
● Felkészültem rá és részt vettem 3 db HK ülésen.
● Tartottam egy megbeszélést és egy státuszt Balhási Zalánnal, a HK elnökével.

KB-hoz köthető feladatok
● SZMSZ (a HK Szervezeti és Működési Szabályzata):

○ Felkészültem rá és részt vettem az SZMSZ - negyedik workshopon, de sajnos a KB
ülés kezdése miatt nem tudtam végig maradni.

○ KB szempontból néztük át a dokumentumot és a HK által kigondolt változtatási
javaslatokat.

○ KFB szemszögből Hargitai Tamás is átnézte, vele megbeszéltem ezeket a pontokat.
● Ökosch HK által elfogadott körré válásával kezdtem el foglalkozni.
● Maszkok:

○ Held Noémi HK PR referens segítségével a maszkok a Dékáni Hivatalból elhozásra
kerültek.

○ Elkezdtük kidolgozni a koronavírus kompatibilis kiosztási megoldást a Five-0
segítségével.

● A Schönherz Nyári Táborunkkal kapcsolatban érdeklődtem Balhási Zalánnál a balatonlellei
táborhelyről.



HK-s megkeresések
● A Műhasz szeretett volna különböző PR anyagokat elhelyezni a kollégiumban, ezt nem

engedélyeztük.
○ Ennek következtében érkezett Balhási Zalánon keresztül egy megkeresés egy

közös megbeszéléssel kapcsolatban.
○ Az ötletet a gazdasági területünkön megfuttattam, de ott nem tartották

előremutatónak.
○ Ezt jeleztem a HK számára.

● HK percek időpontot kerestem, majd továbbítottam.
● Tisztújítás PR-ra reagáltam.
● Gazdasági tudásátadást tartottam Takács Dalmának Varga Balázs segítségével.
● Bozó Bálint Vidnek jeleztem a HK gazdasági referens váltást.
● A saját listáinkkal kapcsolatban volt Balhási Zalánnak kérése, azt továbbítottam.

Kollégiumi Hallgatói Bizottság

Általános teendők
● Felkészültem és részt vettem egy KKB (az EHK Külső Kollégiumi Bizottsága) ülésen, ahol

az előzetes eredmények osztási hibáiról és projektekről volt szó.
● Csábi Eszter Zsófia az EHK kollégiumi referense megkeresett az üzemeltetés

díjszabásával kapcsolatban.
○ Mivel ez üzemeltetési terület, ezért bevontam Dér Leventét a folyamatba.

● Folyamatosan segítettem a KFB munkáját:
○ kfb@-os levelek megválaszolása során felmerülő kérdésekre válaszoltam

(különösen méltányosságikkal kapcsolatban).
○ A már nem a kollégiumban lakó személyeknek kézbesített postai levelekkel

kapcsolatban voltak nem egyértelmű kérdések, ezekben segítettem nekik.
○ Együttműködtem Varga Flóriánnal a KFB elnökével:

■ Az ÉPK-sok a Schönherzben kérdéskörrel foglalkoztunk. KB-s körben is
foglalkoztunk ezzel a témával.

■ Nem volt teljesen tiszta, hogy most fogadnak el újabb kollégiumi
méltányossági igényeket. Ezeknek jártunk utána. Majd ezt követően
közösségi igazolásokat állítottam ki Balhási Zalánnal.

■ A belső átköltözéssel foglalkoztunk.
○ F19 teremigényüket továbbítottam.

KKB-re (az EHK Külső Kollégiumi Bizottsága) érkező feladatok
● Továbbítottam a szükséges emaileket a KFB számára (pl. ITM járványügyi intézkedések,

feltöltetlen férőhelyek), és segítettem nekik, ha szükséges volt.
● Jeleztem, hogy nincs kidolgozott kollégiumi how to VIK részről.
● Az egyéb projektekkel kapcsolatban (pl. Vonalhúzó tanítása más karoknak) beszéltem

Varga Flóriánnal, kitaláltuk, hogy érdemes ezekbe belekezdeni a jövőben.
● Állandó KKB időpontos táblázatot töltöttem.
● Külső bizottság értékelő kérdőívet töltöttem.



Egyetemi kapcsolattartás

KSZK
● Internet:

○ Internetes érkező eszközök teremigényükre reagáltam.
○ Együttműködtem a hónapban Torma Kristóffal az internetes aktualitásokról.

■ Pár kérdésükre válaszoltam, és folyamatosan követtem a levelezéseiket.
■ HSZI-s megbeszélésre majd viszünk KSZK-s témákat, ezeket beszéltük

meg, illetve kértem tanácsot Fedor Zsombortól a régebbi folyamatokkal
kapcsolatban.

HSZI
● Dér Leventével megbeszéltük az ő ehónapi HSZI-vel kapcsolatos tevékenységét, továbbá

elolvastam az általa összeállított Covid protokollt, hogy felkészülhessek a további
kommunikációra.

● HSZI megbeszélés témáit beszéltük át Dér Leventével és Szodfridt Gergellyel.

Egyéb
● Schönherz Kollégium lakói 2020/21/2 Műhaszos megkeresésre reagáltam.

Eseti feladatok

KB IT-s pozíció
● A hónapban KB-s körben megbeszéltük, hogy a saját informatikai infrastruktúránk

üzemeltetésére szükséges egy külön pozíciót kialakítani a KSZK bevonásával.
● Ezzel kapcsolatban megkerestem a korábban ezzel foglalkozó KB-sokat, Mátrai Attillát és

Palkovics Gábort, hogy a szükséges feladatokat a KSZK-nak össze tudjuk szedni.
● Folyamatosan tartottam a kapcsolatot Torma Kristóffal ezzel kapcsolatban, továbbítottam a

mostani KB-s igényeket (pl. új nyomtató beüzemelésében segítség).

Egyéb
● Előző havi beszámolóimat készítettem el.


