
 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu - hk@vik-hk.bme.hu 

Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

 

TORDAI ANNA ABIGÉL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. június 1. és 2018. június 12. között végzett tevékenységéről 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 
 Állandó feladatok: 

 Minden eddig megtartott KB ülésen részt vettem. 
 2 alkalommal egyeztettem az illetékes szervekkel a DISZ-es autó igénylésének okán. 

 Eseti ügyek: 
 Az leköszönő NTG tagok ajándékainak kitalálásában részt vettem valamint azok beszerzését 

menedzselem. 
 A új NTG tagok ajándékainak beszerzését és megtervezését én intézem. 
 Az Iván-nappal kapcsolatos teendőket ellenőrzöm, valamint a költségvetés kialakításában 

segítettem. Ezzel a jövőben lesz még bőven feladat. 
 Az Iván-nappal kapcsolatos felmerülő problémákat kezeltem. 
 A Schönherz Nyári Tábor szállásával felvettem a kapcsolatot, valamint a rendezvénnyel 

kapcsolatos teendőket ellenőrzöm. 
 Részt vettem a nyári kollégiumi férőhelyek kiosztásában. 
 A Five-0-sok nyári programjainak a felmérése és a nyári vállalások meghatározása 

hamarosan lezárul. Ennek a listának (táblázatnak) a megvalósulását felügyeltem. 
 A Felező bál közösségi pontozását elindítottam, tájékoztattam a főrendezőt a pontozási 

elvekről, valamint határidőt szabtam a biztos megvalósulás érdekében. Ez a határidő a 
félhavi időintervallumon kívül van, így ennek a megvalósulása még a hét végén lesz várható. 

 Az Iván-nap díszmeghívóinak szövegezésével foglalkoztam, valamint annak a stílusával és 
kinézetével. Közösen a KB-val kiválasztottuk a számunkra legszimpatikusabbat. Ennek a 
kinyomtatása és aláírása várhatóan a mai napon meg fog történni, azonban a kézbesítés 
sajnos csak a következő napokban lesz várható. 

 Megbeszélést folytattunk a SOTE által szervezett fogorvosi felmérés témájában az 
illetékesekkel. Ezzel kapcsolatban számos részletet sikerült tisztáznunk. A jövőben várható 
ezzel kapcsolatban fejlemény. 

PROJEKTEK

 
 

Mosókonyha etikett: Ahogy azt a múlt hónapban jeleztem a projekttel kapcsolatban várhatóak voltak 
fejleménye. A mostani hónap folyamán kikerült egy form, mely az ötlethez való hozzáállást hivatott 
felmérni, valamint a esetleges egyéb problémákat szeretné begyűjteni és ezekre megoldási ötleteket 
gyűjtene, hogy a jelenlegi koncepciót a kollégisták igényeinek megfelelően fejlessze tovább 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


