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ÁCS PATRIK TAMÁS 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SCHÖNHERZ DESIGN STÚDIÓ 

 
 

Projektek 
KB választást népszerüsítő plakát 
Február elején a KB felkérésére 2db plakáttervet készítettem. 
Simonyi Arculat 
A word sablont készítettem el és az arculati kézikönyvet töltöttem fel tartalommal 
Simonyi Webdesign 
A wireframe szolgáltatásokhoz köthető részét terveztem meg.Projektgyűléseket szerveztem 
LevelUp arculat 
FB esemény borító,FB oldal borító és profilkép 
Második LevelUp arculat 
FB esemény borító,koktélakció és italkupon poszt hátterek,1db flyer, 2db ital árlista 
LEGO 10 
Évfordulós bulira tortaterv,emlékkönyv borító és word sablon 
Gólyabál 
1db plakát és 1db flyer 
Mosókonyha etikett 
Elkészítettem 3db leírást a mosókonyhahasználatról. 
47. Mjölnir és Joulupukki QPA 
Résztvevői pólóminta,segítség a rendezőiben is.Támogatólista a pólóra 
LevelUp Skebu 
1db pólóminta 
Oktatás 
A félévben 1 workshopot tartottam meg.A többi workshopon segítőként voltam jelen(8db).A 
teremfoglalást a félév elején még én intéztem. 
A HK megkeresésére egy 4 alkalmas workshopsorozat megvalósításában segédkeztem. 1 alkalmat 
tartottam, három alkalmon pedig segítőként voltam jelen. 
Közösségi 
Segítettem a bevonóvacsi megszervezésében,részt vettem a beszeren és a takarításnál egészen 
átadásig 
A nyári táborunk főrendezője voltam(26 ember).Elintéztem a táborhelyet,részt vettem a 
beszeren,megszerveztem a körvezető választást 
Kivonulások/PR 
Gólyakörte délelőtti és délutáni standolás. Gólyakörte PR plakát 1db 
Felvételi 
Elindítottam az idei felvételi eljárást. Új felvételi rendszer kidolgozása a többiekkel.Három újoncot 
mentoráltam az önálló projektnél. Simonyi rollup projektvezető voltam. (felvételi projekt) 
 
A körvezető választás közeledtével az utódom mentorálásával is foglalkoztam. 
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SIMONYI KÁROLY SZAKKOLLÉGIUM 

 
 
A félév során a körvezetői kötelezettségeimnek eleget tettem. A havi beszámolókat megírtam és 
megosztottam a vezetőséggel. A közösségi pontozást elkészítettem és megírtam hozzá a szükséges 
beszámolókat. Körvezetőként heti rendszerességgel körgyűléseketet hívtam össze. A félévben az 
összes KGY-n képviseltem a kört. A megadott időszakban a legnagyobb Simonyihoz köthető 
projektem a szakkollégiumi minősítés volt. Itt 3 évre visszamenőleg írtam beszámolót a 
projektjeinkről. A tavaszi félév vége fele két másik körvezetővel együtt vezetőségi csapatépülést 
szerveztünk egy pizzázás formájában. Itt részt vettem a beszeren illetve a sütésnél. 

SIMONYI KONFERENCIA 

 
 
Felelős poszt 
A konferencia során végig arculati felelősként dolgoztam. A lent feltüntetett dolgok mellett azoknak 
az anyagoknak az elkészítését is felügyeltem amiken én nem dolgoztam 
Aznap a regpultért voltam felelős, kerestem rá embereket és felépítettük a pultot. 
Operatív munka 
A rendezvény előtti este segítettem a helyszín felépítésében. A rendezvény után a lebontásban is, a 
koliban a visszapakolásban. A konferencia alatt regpultosként dolgoztam, egy óra kivételével végig. A 
tanköri aláírások engedélyezését és adminisztrálását is én felügyeltem.(Németh Krisztián) 
Arculati anyagok 
-0.Körös plakát 
-1.Körös plakát 
-2.Körös plakátok(3db) 
-Badge 
-FB Rendezői profil borító 
-Gólyakörte szórólap 
-Matrica(2db) 
-Plakett 
-Flyer(1db) 
-Helyszín térkép 
-Mobilapp design 
 
A főrendezőnek segítettem az ajándékpóló megtervezésében 
 
 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


