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A vizsgált időszak során majd 30 rendezvényen dolgoztam, mely összesen több mint 200 munkaórát 
ölel fel. A rendezvények között több nagyobb volumenű rendezvény is található (RobonAUT, Jeges 
Est, Felező bál, Simonyi Konferencia, LevelUP-ok), melyeken mind felelős posztokat vállaltam. 
RobonAUT-on AC felől kapcsolattartó voltam, a rendezvény hangosításáért feleltem a helyszínen. 
Simonyi Konferencia során a nagyterem hangzásáért voltam felelős. 
Előbb említett események több hetes előkészületeket, majd a rendezvény közben, előtte és utána lévő 
napon is komoly munkát, odafigyelést igényeltek, akár 15-20 óra hosszában is. 
 
A félév során összes kör által tartott gyűlésen, illetve vezetőségi gyűlésen is rész vettem. A szemeszter 
elején vettem át a tanfolyam felelősi posztot, mely során levezényeltem a több alkalmas képzésünket, 
részt vettem a felvételre kerülő újoncok dolgozatának összeállításában és javításában. Gyűlések során 
új irányt találtunk ki a tanfolyam számára, tematikáját átdolgoztuk, illetve behoztunk újításokat a 
repertoárba. 
 
A félév, illetve a nyár során több karbantartási munkálatot is végeztem. A már meglévő 
hosszabbítókat, kábeleket rendbe raktuk, új szerelt kábeleket is készítettem. A technikusi 
helységünket nagymértékben átalakítottuk. A DJ pult állapotát feljavítottuk, törött dynacord topláda 
dobozát kicseréltük, majd a felújítás során sérült hátsó fali patch panelt stabilizáltuk. A régi rackeket, 
illetve garry basquez SH subokat újrafestettem, az install hangrendszer csatlakozóit felülvizsgáltam. A 
stúdiónkban lévő spotokat megjavítottam, majd izzókat cseréltem bennük. 

LANOSCH 

 
 

A vizsgált időtartam során minden földszinti nagyteremben tartott nyitáson, illetve körgyűlésen részt 
vettem. Általában a rendezvény bepakolásában, előkészítésében, illetve rendezvény közbeni 
tevékenységekben voltam aktív. 
 
ACs háttértudással támogattam a kört a félév során, melybe beletartozott, a rendezvényeken az 
internet hálózat minél innovatívabb, egyszerűbb megvalósítása. A kör twitch oldalára live streamet 
készítettünk több alkalommal is, mint például a két bajnokságunk döntőjén. A League of Legends és 
Counter Strike: Global Offensive bajnokságok döntői során a helyszínen segítettem a főrendező 
munkáját játékosok felügyeletével, majd mind a két alkalommal többed magammal vásároltuk meg a 
győztes csapat számára a honoráriumot. 
 
Nyár folyamán karbantartási munkálatok során rendbe raktuk a kör kábeleit, hibásakat megjavítottuk, 
majd újakat is készítettünk. 
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