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FREY BALÁZS KONRÁD 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SCHÖNHERZ DESIGN STÚDIÓ 

 
 

Projekt 
RobonAUT 2018: A rendezvény pályaterveit készítettem el, melyek  az eredményjelző alkalmazásba 
lettek beépítve. 
Simonyi webdesign: Részt vettem szakkollégium új weboldalának tervezésében, a körrel kapcsolatos 
információkat gyűjtöttem össze. 
RobonAUT 2019: 10. jubileumi RobonAUT megújult arculatát, és valamint a teljes weboldalt én 
készítettem el. 
 
Mentorálás 
A tavaszi félévben a kör UX mentor szerepét töltöttem be. Ez magában foglalja a felülettervezés, 
felhasználói interkaciók iránt érdeklődők személyes konzultációkkal, valamint szakmai cikkekel való 
támogatását.  
 
Felvételi 
Részt vettem a felvételi procedúra kidolgozásában, a nyár folyamán 2 újoncot mentoráltam a 
projektjükben. 
 
Tanfolyam 
A félévben 1 tanfolyam alkalmat tartottam, valamint 8 alkalmon vettem részt segítőként. 
 
Közösség 
A tavaszi újonc vacsinál segítettem a takarításnál, a rendezvény alatt operatív munkákat végeztem. 
A nyári tábor lejutását szerveztem, segítettem a takarításnál, valamint a vacsora elkészítésében. 
 
Kivonulás 
Képviseltem a kört a Gólyakörtén, valamint a XV. Simonyi Konferencián. 

DIÁKSPORTKÖR 

 
 

2018.02.27.: Részt vettem a Jeges Est szervezésében, a kipakolástól, a visszapakolásig. A rendezvény 
alatt operatív munkákat végeztem, főleg a ruhatárban. 
2018. 04. 24.: A toronyfutás alatt a 18. emeleten voltam állomás, ahol kreatív feladatok mellett a 
versenyzők idejét is mértem. 
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SIMONYI KONFERENCIA 

 
 
Mobil applikáció 

A teljes résztvevői és standoló mobil applikációkat megterveztem és lefejlesztettem. A rendezvény 
napján a standolóknak biztosítottam támogatást, amennyiben a valamilyen gond akadt a 
készülékekkel. 

Nyomtatott anyagok 

A rendezvény nyomtatott meghívót én készítettem el. 

Kapcsolattartás 

2 tanszék (EET, IIT) oktatóinak felkerestem, és személyes meghívóikat kézbesítettem. 

Helyszín 

A rendezvény előtti napon a pakolásban és építésben, a rendezvény napján operítív munkákban 
segítettem. 

KIR FEJLESZTŐK ÉS ÜZEMELTETŐK 

 
 

Segítettem 2 tanfolyam alkalom megtartásában, valamint részt vettem a nyári táborban. 

 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


