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KECSKEMÉTY OLIVÉR 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SIMONYI KONFERENCIA 

 
 

A Simonyi Konferencia szervezésében mint a BSS ideiglenes kapcsolattartója vettem részt. A 
szervezés kezdetétől egészen március közepéig rendszeresen látogattam a gyűléseket és segítettem a 
Konferencia szervezését leginkább az élő közvetítés és a különböző videós anyagok megtervezését és 
kivitelezését. Az IB028 Konferenciára való átalakításának kitalálásban is segítettem. Megterveztük 
technikai és látvány szempontból a színpad, LED fal és világítási újításokat. 
A Konferencia lebonyolításánál is a BSS-t erősítettem. Egyeztettem az Antenna Hungária Zrt.-vel a 
közvetítő kamion kiállásáról, illetve a Konferenciát megelőző napon segítettem pakolni, kábelezni és 
mindent a helyére rakni egészen koradélutántól késő éjszakáig. Az élő közvetítés előkészítése volt 
leginkább az én feladatom, a megfelelő célhardver beállítása és tesztelése számos órámat vette 
igénybe. 
A Konferencia napján a közvetítés lebonyolítását segítettem. Voltam több helyen operatőr illetve 
képvágó és segítettem az akutálisan felmerülő kérdések és próblémák megoldásában. Az esemény 
után segítettem az eszközök szétszedésében, elbontásában és visszapakolásában. 
 

SIMONYI KÁROLY SZAKKOLLÉGIUM 

 
 

A Budavári Schönherz Stúdió körvezetőjeként részt vettem a Simonyi Károly Szakkollégium 
vezetőségi gyűlésein és a Szakkollégiummal kapcsolatos döntések meghozatalában. Tagja voltam a 
Szakkollégium felvételi bizottságának, melynek során harmadmagammal kijavítottuk a közel 30 
felvételiző írásfeli feladatsorait, illetve a rám kiosztott szóbeli felvételik lebonyolításához is 
hozzájárultam. A Szakkollégium minősítési pályázatának elkészítésében is segédkeztem. Segítettem az 
elmúlt évek jelentősebb projektjeinek összegyűjétésében, illetve közülük számosról írtam több oldalas 
összefoglalót. 

BUDAVÁRI SCHÖNHERZ STÚDIÓ 

 
 
A BSS körvezetőjeként rendszeresen tartottam heti szinten vezetőségi- és körgyűléseket. A stúdió 
külsős megkereséseit koordináltam és képviselte a stúdiót a Schönherzen belül. Felügyeltem a 
vezetőség munkáját, segítettem a nagyobb rendezvények felelőseinek munkáját. 
A RobonAUT ideiglenes kapcsolattartójaként részt vettem a szervezőkkel közös első 2 
megbeszélésen és letisztáztam velük a közvetítéshez szükséges technikai paramétereket. Elkezdtem a 
további szükséges eszközök és szoftverek beszerzését koordinálni, majd az utódomnak átadtam a 
szükséges információkat és segítettem a munkáját a továbbiakban is. 
Tartottam 4x2órás operatőri gyakorlatot két 4-4 fős csoportnak, ahol a stúdióban való 
tevékenykedéshez szükséges ismereteket adtam át. 
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A rendszeres heti adások arculati tárát bővítettem új közösségi média elérhetőséget megjelenítő 
elemekkel. 
Ezeken felül a stúdió közel 30 anyagának elkészüléséhez járultam hozzá többnyire mint operatőr 
vagy vágó, illetve a heti adásokon is szinte mindig segítettem. Többször voltam rendező, 
videotechnikus valamint egy adást én szerkesztettem. 
A különböző technikai és különösen IT-s fejlesztésekben is mindig részt vettem. A stúdiós 
vágóképek üzemeltetésén és a webes szolgáltatásainkon dolgoztam. Segítettem a stúdiós 
takarításokat, rendrakásokat illetve a közösségi eseményeink utáni takarításoknál is mindig lehetett 
rám számítani. 
 
 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


