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BOZSIK SZABOLCS DÁNIEL 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

LEVEL UP 

 
 
Az elmúlt félévben összesen 2 bulink volt. Mind a két buli alkalmával zenéltem több órát, mind a buli 
kezdetén, mind a közepe fele, mellette mind a kettőn hajnalig takarítottam, segítettem a 
bepakolásban, illetve az egyiken több órát ruhatáraztam is. Ezek mellett segítettem az UV Partyra UV 
ágyút intézni. 

AC STUDIO & LIVE 

 
 

Az elmúlt félévben felvett tagként tevékenykedtem a körben. A félév során az események nagyrészén 
részt vettem valamilyen minőségben, akár egy kisebb rendezvény kipakolásával, akár egy nagyobb 
rendezvény valamelyik részének a felelősebb, egész estén átívelő végigvitelével. Voltam például 
MMMK esten, Félévnyitó és Felvételi vacsin is fénytechnikus. Ez nem csak a koliban lévő 
eseményeket foglalja magában, hanem pl. jegesestet is, ami a tüskecsarnokban volt. Ez az elmúlt 
félévben összesen közel 124 órát tett ki. Ezek mellett a stúdióban is tevékenykedtem, nagyrészt CST 
indulók, és egyéb, nem zenekaros, kisebb projektek felvételén. Ez összesen 8 óra volt. Ezek mellet 
részvettem a karbantartásokban, illetve fejlesztésekben is, például FNT csatlakozóinak javítása, 
LevelUp előkészületek, BNC kábel behúzása a projektorhoz,wallboxhoz. Nyár végén a gólyahéten 
segítettem az ébresztésben, illetve a Piknikben is segítettem. Ezen kívül a közösségnek is aktív tagja 
voltam, valamint a kört, és az egyetemet is népszerűsítettem az Egyetemi roadshow keretében 
Pásztón, másokkal közösen. 

VIK SZAKESTÉLY 

 
 
Az elmúlt félév mind a 2 szakestjén aktívan részt vettem. Segítettem bepakolni, berendezni a 
földszinti nagy termet. Segítettem az este végén eltakarítani, illetve az egyik est alkalmával garatőrként 
figyeltem a vendégek megfelelő étel és italellátottságáról. 
 

SIMONYI KÁROLY SZAKKOLÉGIUM 

 
 
A félév elején felvételiztem a Simonyi Károly Szakkollégiumba. Első feladatként a felvételi vacsorára 
segítettem a főzésben, majd a félév során segítettem a Yuri's night dekorjának elkészítésében. A félév 
végén segítettem a Simonyi Nyári Tábor megszervezésében, ahol gazdaságisként nagyjából márciustól 
kezdve elkészítettem a pénzügyi tervet, megszerveztem a részvételi díjak beszedését, valamint a tábor 
során kezeltem a kasszát. A tábor végeztével elszámoltam mindennel. Ezen kívül a  
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tábor során én feleltem az étkeztetésért, ami kezdődött az ételek kiválasztásával figyelve az 
ételallergiákra, beszerlista összeállításával, megvásárlásal, majd a tábor során 5 főtt étel elkészítésével.  

 

SZINTKÉPVISELŐK TANÁCSA 

 
 

A félévben szintképviselőként ügyeltem a szint állapotára, részt vettem a különböző programok 
szervezésében (szintvacsi, szintsüti). Ezek mellet a Gólyavacsi főrendezőjeként vettem részt a 
porgram lebonyolításában. Tartottam a kapcsolatot a különböző körökkel, segítettem a bevásárlás 
megvalósításában és transzportjában. 

 

SIMONYI KONFERENCIA 

 
 

A simonyi konferencia rendezésébe későn csatlakoztam csak be, mikor felkértek tranzitozni. Innentől 
kezdve aktívan részt vettem a szervezésben, segítettem a plakátolásban, pr anyagokhoz 
zenekeresésben. Intéztem a tranzitbérlést, és tartottam a kapcsolatot a gazdaságissal a bérlés 
kapcsán. A konferencia előtti napokban pedig a tranzitbeosztást készítettem el, és valósítottam azt 
meg a konferencia alatt. Ezek mellett segítettem mind a konferencia felépítésében, mind a 
konferencia utáni elbontásban is. A konferencia után részt vettem az afterparty lebonyolításában (pl: 
FNT bepakolása). 
 
 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 
 
 


