
 

 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 

 

TÓTH KLAUDIA 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. február 1. és 2018. augusztus 31. között végzett közösségi tevékenységéről 

KB-REF GÁRDA 

 

A Schönherz56 rendezvényen segédkeztem rendezőként, feladataim közé tartozott 15.00-tól a 
Földszinti Nagyterem berendezése, a vendégek beengedése, a helyszín felügyelete a rendezvény alatt, 
az ételek kiadása, ruhatár felügyelete, illetve 03.00-tól a takarítás. 

Illetve az Alumni számára rendeztünk egy születésnapi bulit, itt a terem berendezésében, 
felügyeletében, rendben tartásában, italok felszolgálásában, illetve a takarításban segédkezhettem 
rendezőként. 

KARI HALLGATÓI KÉPVISELET 

 

Az adott időszakban - nyár kivételével - vasárnaponként a HK weboldalára és facebook oldalára 
készítettem Heti Híreket, melyben az aktuális híreket foglaltam össze a hallgatók számára. A tavaszi 
Tisztújításra készítettem PR-anyagot. Egyik csapatépülésünk szervezésében is segítettem, illetve 
Ügyeletben is voltam. Emellett a Gólya-impulzus cikkeinek átnézését segítettem. Bár nem sok 
alkalommal, de a szociális bírálás folyamatába is betekintést nyerhettem. 

FELEZŐ BÁL 

 

Az idei Felező Bálon a PR felelőse voltam Karkötőket, plakátokat készítettünk a PR csapattal. Őket 
koordináltam, készítettünk videót, melyet le is vetítettem a rendezvényen. A honlap frissítése is 
sikeres volt. Illetve egy jó négy órás dekorációt is sikerült felraknunk. A rendezvényen neon 
festettem, a rendezvényt felügyeltem, figyeltem a rendre és a tisztaságra, illetve segédkeztem, ahol 
tudtam. A rendezvény után  a takarításban is segédkeztem. 

 

CSILLAGTÚRA 

 
 
Az idei Csillagtúrán a külsős és belsős kapcsolattartás felelőse voltam, egyeztettem és tartottam a 
kapcsolatot. Emellett a Schönherz öntevékeny köreivel, SPOT, BSS, SPOT, edénykölcsönző, stb. 
tartottam a kapcsolatot, illetve az ebben segédkező társaimmal egyeztettem. A rendezvény előtti este 
a tranzit bepakolásában segítettem, majd Csillagtúrán állomáson voltam. Illetve ezt követően ismét a 
tranzit pakolásában segítettem. 
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DEZSŐ BULI 

 
 
A rendezvényen a zöldségek hámozásában, feldarabolásában, majd a húsok előkészítésében 
segítettem. Emellett a véradásra rendeztük be a helyszínt. A gazdasági bejáratot takarítottuk fel, majd 
magán az esti eseményen a terem rendjét, tisztaságát felügyeltem. Emellett a nagykonyha, illetve a 
Földszinti Nagyterem takarítását segítettem, majd a 1519-es klubszoba rendbetételével és 
takarításával zártam tevékenységeimet. 

SPOT 

 
 
Az adott időszakban kisebb rendezvények fotózásán vettem részt, pl. MMMKaraoke, SCHMeetup. 
Illetve az újoncoknak meséltem, mikor megkerestek magánban és a Tanulmányi Díjátadó fotózásán 
együtt is fotóztam velük, segítettem munkájukat. Ezen kívűl a gyűléseket is rendszeresen látogattam. 
Illetve a kék senirtabló fotózásában segédkeztem. 

VIK SZAKESTÉLY 

 
 
A Forradalmi szakest előkészületeiben, illetve utómunkálataiban segítettem, invicetlit, azaz meghívót 
vittem a tanároknak, segítettem a terem berendezésében, a gyümölcsök feldarabolásában, a hagymák 
előkészítésében, a kenyerek megkenésében. Ezt megelőzően a dekorációs elemeket ellenőriztem és 
javítottam meg a mécseseinket, főleg elemek cserélésével. Majd a rendezvény után a helyszín 
takarításában segítettem. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 
A félév során a kék szinten a seniorszoba lakójaként segítettem a gólyákat bármilyen problémájuk 
adódott. 
Téli gárdatábor szervezői között voltam, ahol a szállással kapcsolatos egyeztetéseket folytattam. 
 
Gólyakörtén az információs pultban igazítottam útba az érdeklődőket. 
Seniorképzésen képzőként vettem részt, az egyes alkalmakra dolgoztuk ki a blokkokat, majd tartottuk 
meg őket, illetve a táborokra is készültünk érdekes feladatokkal. 
 
Lányok napján és Gyerekegyetemen a részvevők épségét felügyeltem és kísértem őket. 
 
Gólyahéten a PR egyik felelőse voltam, webes és papírlapú PR-anyagokat készítettem, standoltam.  A 
facebook oldalat aktualizáltam. 
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A Gólyahéten a Beköltözésen az egyik Közösségi helyiségek állomás kisfőnöke voltam. 
Majd a hét további részében a tankörömet kísértem. A fizika szintfelmérőn teremfelügyelő voltam. 
 
 
Az idei Ökörsütéses a dekor elemek elkészítésének is nekiálltunk a nyáron. 
 
 
KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 
 
 

 
 
 
 
 


