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Böröndy Júlia 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2020. augusztus 1. – 2020. augusztus 31.

 

Alapfeladatok 

Kötelező ülések, bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (08. 31.) 

 Külső Kollégiumi Bizottság (08. 12.) 

 

Feladatkör – Kollégiumi referens 

 Kollégiummal kapcsolatos levelek megválaszolása; 

 KKB-listán folyó levelezések figyelése, tájékozódás aktualitásokkal kapcsolatban; 

 Kapcsolattartás és egyeztetés a kollégiumi mentorokkal: 

○ egyeztetés szobabeosztástól Csupász Szabolccsal, a Vásárhelyi Pál Kollégium 

építész mentorával (08.12.); 

○ szobabeosztással kapcsolatos egyeztetések Kiss Tamással, a Schönherz Kollégium 

építész mentorával; 

○ rendszeres egyeztetés Dóka Antallal, a Bercsényi 28-30 Kollégium vezető 

mentorával, a kollégiummal kapcsolatban felmerülő problémákról, 

tudnivalókról; 

○ online kapcsolattartás a bercsényis mentorokkal a kollégiumban történő 

aktualitásokról; 

 Kapcsolattartás a Bercsényi 28-30 Kollégium gondnokával; 

 Őszi féléves mentorpályázat koordinálása, 

 Meghallgatás szervezése és lebonyolítása a kollégiumi mentori pályázatot leadott 

hallgatókkal (08. 03.),  

  Mentori ajánlások továbbítása az EHK felé, hallgatók kiértesítése a HK javaslatai alapján, 

 Nyári kollégiumi szobabeosztás elkészítése, 

 Nyári kártyabeosztás elkészítése, 

 Nyári vendégfogadási és covid19 űrlap hirdetése; 

 KEFIR-űrlapok elkészítése az első- és felsőbbéves kollégiumi férőhelypályázatokhoz és 

felszólalásokhoz, 

 Tájékoztatás az őszi kollégiumi jelentkezésről, felsőbbéves kollégiumi férőhelypályázat 

hirdetése (HK-honlap, facebook-csoportok, hivatalos@, KEFIR), 

 Idegenlégiós igények elbírálása; 

 Őszi féléves felvételi pályázat módosult határidejének hirdetése; 

 Egyeztetés Varga Saroltával és Zakor Fruzsinával a 2019/20 tavaszi félévről hozott kollégiumi 

közösségi pontok súlyozásáról. 

 Egyetemi befogadású hallgatói csoportokban szerzett közösségi pontokra javaslattétel, 

érintett hallgatókkal kapcsolat felvétele; 
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 Felsőbbéves férőhelyek kiosztása; 

 Előzetes eredményekhez részletes tájékoztató készítése KEFIR-ben; 

 Felsőbbéves felszólalások kezelése, felszólalók kiértesítése e-mailben a felszólalás 

eredményeiről; 

 Felsőbbéves férőhelypályázat eredményeinek kihirdetése, 

 Szobabeosztás-igények kigyűjtése a mentorok számára; 

 Szobabeosztó indítása KEFIR-ben; 

 Őszi szobabeosztás elkészítése a mentorok segítségével a Bercsényi 28-30 Kollégiumban, 

 Elsőéves férőhelypályázat kihirdetése, gólyák tájékoztatása a tudnivalókról; 

 Gólya férőhelyek kiosztása; 

 Gólya felszólalások kezelése Varga Sarolta segítségével, felszólalók kiértesítése e-mailben a 

felszólalás eredményeiről; 

 Gólya férőhelypályázat eredményeinek kihirdetése; 

 Gólya szobabeosztás elkészítése a Bercsényi 28-30 Kollégiumban a kollégiumi referens 

poszt iránt érdeklődőkkel;  

 Karantészobák kijelölése és a szobabeosztás átalakítása eszerint; 

 Tájékoztatás az őszi költözési időpontokról; 

 Kapcsolattartás a HSZI-vel, változások továbbítása részükre; 

 Őszi kártyabeosztás elkészítése; 

 Végleges szobabeosztások továbbíása a HSZI részére; 

 Várólisták feltöltése KEFIR-be; 

 Férőhelyek nyomon követése, várólisták kezelése;  

 Őszi bentlakós lista elkészítése a Bercsényi 28-30 Kollégiumhoz, megosztása a mentorokkal 

és a kollégiumi gondnokkal; 

 Utólagos kollégiumi jelentkezés hirdetése; 

 Őszi vendégfogadási és covid19 űrlap hirdetése; 

 Kollégiumi bejárás szervezése a Bercsényi mentoraival a gólya kollégisták részére, 

tájékoztató tartása Dóka Antallal (08.30.) 

 Költözések segítése (08.30.) 

 

Kiegészítő feladatok 

Saját projektek 

 Tudásátadás a poszt iránt érdeklődők számára: 

○ “Előadás” a kollégiumi felvételi időszakkal kapcsolatos teendőkről (08.14., 

Teams); 

○ Érdeklődők felvétele a kollegium@ levelező listára, messenger-csoport 

létrehozása számukra; 

○ Szobabeosztás ismertetése, szobabeosztás közös véglegesítése (08. 22., 

Teams); 
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 Hallgatók megkeresése, akik nem juttatták vissza kollégiumi belépőkártyáikat és kulcsaikat 

a tavaszi féléves kiköltözést követően; 

 Kari Tábor kollégium szekció tartása; 

 Költözési időpontok létrehozása KEFIR-ben a Bercsényi 28-30 Kollégiumban; 

 Plakát készítése a betartandó járványügyi intézkedésekről a Bercsényi 28-30 Kollégiumba; 

 Kari Papír gólyaszám aktualizálása; 

 

 

Általános képviselői feladatok, egyebek 

 Részvétel a Kari Táborban beszélgetésen a HK-iránt érdeklődőkkel. 

 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 17,77 %. 

 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 78 000 Ft. 

A Hallgatói Képviselet 2019. szeptember 16-i ülésén, a 110./2019. sz. határozatával elfogadta az 

elnökség által a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 
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