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● Részt vettem a Hallgatói Képviselet heti rendszerességgel megrendezésre kerülő ülésein  

● Részt vettem a Rendezvényszervező Csoport ülésein 

● Segítettem Máthé Izabellának megírni a végső beszámolót a Diáknappal kapcsolatban, elkészítettem a 

rendezvény előzetes elszámolását 

● A BME Together buli c. rendezvény főszervezőjeként levezényeltem az esemény előszervezését, 

folyamatosan tartottam a kapcsolatot a többi kar képviselőjével és irányítottam a jegyárulást 

o Irányítottam és felügyeltem a rendezvény promócióját, a plakátok és a szórólapok elkészítését és az 

egyéb nyereményjátékok, jegysorsolások lebonyolítását 

o A Together bulira DJ-t hang- és fénytechnikát szereztem 

o A rendezvény helyszíni lebonyolítását megszerveztem majd levezényeltem, a rendezvényt megelőző 

napokban folyamatosan kapcsolatot tartottam a helyszínnel és megállapodtam velük a szükséges 

változtatásokról 

● Megtartottam a Hallgatói Képviselet fogadódidejét  

● Megbeszélést tartottam a Red Bull képviselőjével a Kollégiumi Napok c. rendezvény támogatásával 

kapcsolatban 

● GTKedd c. programsorozat heti eseményeit irányítottam, kiosztottam a szükséges szervezési feladatokat, 

részt vettem a promócióban és a helyszíni lebonyolításban és elszámoltam a helyszínekkel  

● További helyszínekkel egyeztettem a GTKedd-et illetően 

● Kvíznight-ot szerveztem és részt vettem az esemény helyszíni lebonyolításában  

● A kari sítábor szervezőivel megbeszélésen vettem részt a lebonyolítással kapcsolatban 

● 3 alkalommal tartottam sítábori befizetést 

● Elkészítettem a kari sítábor Facebook eseményét, felügyeltem és folyamatosan frissítettem az eseményt  

● Részt vettem a kari öntevékeny körök által beadott eszközpályázatok elbírálásán  

● A Place bárral egyeztettem a jövőbeni együttműködés végett 

● Segítettem Máthé Izabellának felvenni a kapcsolatot a Gólyabál helyszínének üzemeltetőjével 

● Részt vettem egy közös megbeszélésen a Gólyabált illetően a helyszín képviselőjével és Máthé Izabellával  

● A GTKedd szeptemberi helyszíneivel elszámoltam 

● Elkészítettem a GTK HK balatonlellei táborhasználatára szóló ütemezést és részt vettem a lellei tábor 2016 

nyári beosztásáról szóló ülésen 
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● Átbeszéltem a HK nyári táborainak lehetséges helyszíni változtatásait Máthé Izabellával és segédkeztem a 

helyszínek keresésében, illetve a szempontrendszer felállításában  

● Folyamatosan kezeltem és válaszoltam a képviselet kérdéskezelőjébe érkező levelekre 

● Segédkeztem és közreműködtam a kari Sportnap szervezésében és helyszíni  lebonyolításában 

● A régi HK honlap tartalmát átnéztem és a még szükséges dokumentumokat lementettem  

● A Kollégiumi Napok előszervezésében, helyszíni lebonyolításában és elszámolásában segédkeztem  
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