
 

 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 

 

KISS VIRÁG 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 1 1. és 2020. 1 31. között végzett tevékenységéről  

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Részt vettem a hónap KHB ülésén 

 A KHB Különleges Kollégiumi Felvételi Kérelmek bírálásán részt vettem, elbíráltuk a beérkezett 

pályázatokat. 

 Az Első-, Másodéves Tábor főrendezőivel egyeztettem a KHB megjelenésével kapcsolatban. 

Melynek eredménye, hogy a februári hónapban a KHB megjelent a táborban az elvártaknak 

megfelelően. 

 Az Első-, Másodéves Táborban a 4. napon való megjelenésre felkészültem, az általam 

prezentált részeket megtanultam, begyakoroltam. 

 Az Első-, Másodéves tábori KHB-s megjelenésünk kapcsán előadtam a tervünket a 

supervisoroknak, akik engedélyezték az általam összeállított koncepciót. 

 Az Első-, Másodéves Táborhoz a megjelenésünk részleteit, az előadásunkat kidolgoztam, a 

KHB többi tagjával megosztottam, segítettem a felkészülésüket, megválaszoltam a 

koncepcióhoz fűződő kérdéseiket. 

 Az Első-, Másodéves Táborban a megjelenésünk nyereményjátékának nyereményeit az 

Iskolaszövetkezettel egyeztettem, a felajánlásaikat kezeltem, melynek eredménye, hogy az 

Első-, Másodéves Táborban a résztvevőknek apró ajándékkal tudtunk kedveskedni.  

 Az Első-, Másodéves Táborban a szervezők és a KHB tagjai között a 4. napos megjelenéssel 

kapcsolatban összekötőként funkcionáltam, melynek eredménye, hogy minden információ 

eljutott mindkét félhez késedelmek nélkül. 

 Az Első-, Másodéves Tábor jelentkezőinek adatvédelmi tájékoztatóját a szervezőkkel 

egyeztettem, melynek eredménye, hogy a kiküldött jelentkezési formokban a hallgatók 

jóváhagyhatták azt. 

 Elkezdtem a szervezését a KHB leköszönő csapatépülésének 

 Több koncepciótervet összeállítottam a Bizottság számára, melyekből választha ttak. 

 Egyeztettem a KHB minden tagjával a számára alkalmas időpontokat, melynek eredménye, 

hogy ki lett tűzve az időpont. 

 Megkezdtem a szervezését a végleges tervnek, szálláskeresés, programterv összeállítás, 

utazás tervezés, étkezés szervezés, költségvetés összeállítás. 

 Az Impulzus Gólyakörte számának többszöri lektorálása, a felmerülő hibák többszöri 

visszajelzése. 
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 Az Impulzus Gólyakörte számában az egyetemi körök megjelenésével kapcsolatos megkeresést 

kezeltem. Ennek eredménye, hogy a KHB jóváhagyta, ezt továbbítottam a szerkesztőknek, és 

így az egyetemi körök belekerültek az újságba. 

 A hallgatók és a KHB között az akadálymentes információáramlást biztosítottam az online 

platformok kezelésével. 

 Egy volt kollégistát érintő adománygyűjtést, a Kollégiumi jelentkezést illetve a nyomtató jelenlegi 

helyzetét publikáltam. 

 Reagáltam egy oktatói megkeresésre. Megszerveztem az általa kért plakátok kihelyezését a 

Kollégiumon belül. 

PROJEKTEK: 

 
 

 Egy tombolaszerű nyereményjáték koncepciójának kidolgozása  

 A kollégium lakói számára egy kisebb Tombolajáték koncepcióját dolgoztam ki, hogy 

felpezsdítsük a közösségi életet. A koncepció a részvételi szabályzatot és a lebonyolítás 

menetét tartalmazza, a szükséges előkészületekkel, programtervekkel.  

 Egyeztettem a KHB tanácsadóival a koncepciót illetően, a jogi lépések kapcsán,melynek 

eredmény, hogy megismertem a szükséges jogi lépéseit is a játéknak.  

 Egyeztettem a KHB tagjaival a koncepciót illetően, melynek eredménye, hogy ők is 

támogatják a kezdeményezést, észrevételeikkel bővítettem a leírásokat. 

 A kidolgozott Marketingstratégiát folytattam 

 Felvettem a kapcsolatot az Reszort Vezetők Tanácsának tagjaival, a körök 

bemutatkozószövegeinek megírásával kapcsolatban. Ennek eredménye, hogy a körök egy 

kis részétől beérkeztek a kívánt bemutatkozó szövegek, amiket már kategorizáltam, 

adminisztráltam, a Marketingstratégiába beépítettem. 

 Felvettem a kapcsolatot a KHB egyik albizottságával, a Felügyelő Bizottsággal, az ő 

bemutatkozó szövegeikkel kapcsolatosan, melynek eredménye, hogy vésszajelzésükre 

várok. 

 A Schönherz google fiókjához beérkező javaslatokat átnéztem. (Ha valaki valamit szeretne 

kitenni a Schönherzzel kapcsolatban a googletérképhez (képek, kommentek…) akkor azt én 

jóváhagyhatom/ látom.) (2 db) 

 A leesett ügyeinket, nem megválaszolt leveleinket elővettem, lekezeltem. (3 db) (Továbbítottam 

az illetékeseknek, felvetettem a témát a KHB többi tagja előtt, megválaszoltam a 

megválaszolatlanul maradt kérdéseket.) 

 Leltár Projekt 

 A KBPR leltárjának elkészülését segítem. 
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 Egyeztettem a KBPR vezetőjével a leltárjukkal kapcsolatos kérdésekben, a kitöltésre váró 

dokumentummal kapcsolatban, melynek eredménye, hogy eljutott az illetékesekhez minden 

információ, ami a leltárjuk elkészüléséhez szükséges. 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA: 

 
 

 Leltár Projekt segítése 

 KBPR leltározás felügyelete 

 A projekthez kapcsolódó anyagok összeállítása KGY-ra 

 Marketing Stratégia kivitelezésének folytatása 

 A körök további szövegeinek beépítése 

 A weboldal kialakítása 

 Designer felkeresése 

 Részvétel különböző Protokoll Rendezvényeken (ÁB osztó, Küldött Gyűlés) 

 Az Első-, Másodéves Táborban megjelenésünk elbonyolítása  

 A Tombolajáték kivitelezése 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


