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GIORIS THOMAS 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. szeptember 1. és 2019. január 31. között végzett közösségi tevékenységéről 

KB-REF GÁRDA 

 

Részt vettem a Park projekten a park növényzetének feltérképezésében, azon belül pedig az 
AutoCAD munkálatokat végeztem én. Részt vettem a park kertészettel való rendbetételén. 

A PPP10 nagybecsű rendezvényen részt vettem több poszton is mint például ruhatár, kapu, 
bepakolás és dekor. 

A KB-karácsonyon kaja felelős kisfőnöki poszton vettem részt a rendezvény megszervezésében. 
Feladatom az ételek kiválasztása, a kiszállító éttermek felkeresése és az étel megrendelése volt. 
Ezen felül a vendégek kiszolgálásában is részt vettem a rendezvényen. 

A BME jeges est kari kapcsolattartójaként már januárban megkezdtem az esemény PR-olását a 
kollégiumban. Plakátokat helyeztem ki az épület frekventáltabb pontjaira, a HK FB-oldalát megkérve 
megosztattam az eseményt. 

Az EHK-val tartottam a kapcsolatot a reklám anyagok és jegyek átvétele érdekében. 

SZOLGÁLTATÓ RESZORT 

 

A Vörös Kakas Fogadó körvezetőjeként jelen voltam a körnek mind a 12 nyitásán, valamint azokon 
felügyeltem vezényeltem is a tagok munkáját egészen az előkészületektől a takarítás végéig. 

A nyitásokon felül én végeztem a kör működéséhez szükséges adminisztratív feladatokat név szerint 
a rendezvények bejelentése, a nagyterem kulcsának elkérése a hetifőnököktől, a pultosok igénylése, 
közösségi pontozás elvégzése és azok felvitele a PÉK-be valamint a kör leltárának elkészítése. 

A félévben felügyeltem a próbás munkáját és jelentős részt végeztem a kinevelésében. 

A kör 25. jubileumi évfordulójának alkalmából a Záró nyitást és annak megszervezését kiemelkedő 
odafigyeléssel és erőfeszítésekkel végeztem. Részt vettem az őszi csapatépítő táboruk 
megszervezésében is.  



 

 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 

 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

A Gólyabálon részt vettem dolgozóként két 2 órás műszakban. 

Ezen felül részt vettem a Senior tánc produkciójában. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


