
 

 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 2019. 5. 1. és 2019. 5. 31. között végzett tevékenységéről 

 
 
ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Minden KHB ülésen részt vettem. 
 A Felező bál főszervezőjével tartottam egy visszacsatoló beszélgetést, amin a rendezvény 

lezajlásáról és az elő-, utómunkákról beszéltünk részletesebben. Utóbbival kapcsolatban a 
pontozós táblázatot kiküldtem neki, valamint már készülőben van a visszacsatoló 
dokumentum is. A pontozó táblázattal kapcsolatban egyeztetek az RVT-vel a közösségi 
pontozásban eszközölt változtatásokról, valamint konkrétabban a Felező Bál pontozási 
menetéről és kritériumairól. 

 Az Alumni által szervezett rendezvényen részt vettem és segítettem a helyszíni 
előkészületekben. 

 Az Alumni oldaláról felmerülő régi dealell kapcsolatban ötleteltem és frissítettem azt. KHB 
szinten megvitattuk a témát. 

 Five-0 gyűlést tartottam a hónapban, tájékoztattam a mindenkit a nyári kollégium 
lehetőségéről, valamint megterveztük, hogy milyen nyári projektek lesznek majd. 

 Egyeztettem Bagó Lászlóval az általános KHB-s és Five-0-s eseményekről. 
 Foglalkoztam az NTG kérdéskörével, KB szinten sok megbeszélés és egyeztetés után a 

felkérésekben is részt vettem. 
 Én foglalkozok a Body-val, mely kapcsán több beszélgetés és egyeztetés történt a hónap 

folyamán. A Body takarításának megoldásán dolgoztam nagy erőkkel a hónap folyamán. 
Sorra került egy újabb Body workshop is, amelyen a jövőképet igyekeztünk meghatározni, 
valamint nagyvonalakban megtervezni a Body helyét a házon belül. Ezzel kapcsolatban a 
Body-val a közeljövőben tartunk megbeszélést, ahol a két szervezet egy közös irányt tud 
kitűzni célul, valamint a felmerült kérdésekre választ tudunk adni. 

 Részt vettem az Iskolaszövetkezet Közgyűlésén, valamint az azt követő beszélgetésen az 
Iskolaszövetkezet menedzsmenti tagjaival. 

 Felkértem az idei Schönherz Nyári Tábor főrendezőjét, akit tájékoztattam a nyári táborral 
kapcsolatos fontos tudnivalókról. 

 Egy hosszabb beszélgetés keretében beszélgettem az Alumni ügyvezetőjével, hogy milyen 
jövőt lát a szervezetben, valamint milyen ötletei merültek fel az utóbbi idő során. 

 Jelen voltam az Alumni urna nyitásánál. 
 Többszöri alkalommal intézem az illetékesekkel Újlengyel és a DISZ-es kocsi kapcsán. 

PROJEKTEK 

 
 

 Az F19 projekttel kapcsolatban újabb beszerzési listát állítottunk össze, ami megrendelésre 
kerül a következő hónap elején. 
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 A Tanuló projekt kapcsán véleményeztem az elkészült etikettet, ami a jövőhónapban 
kihelyezésre fog kerülni. 

 Részt vettem az első emeleti körfolyosó festésében ismét. 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA 

 
 

 Első emeleti körfolyosó festése 
 Az Iván nap főrendezőjének felkérése. 
 A Bodyval kapcsolatos újabb workshop megszervezése, valamint közös találkozó kitűzése és 

megtartása. 
 Iván-napi meghívók kiküldése 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70.000 FT 

 


