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KOVÁCS DÁVID 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

LEVELUP 

 
 

A pályázott időszakban a következőket végeztem a LevelUp kör tagjaként: 

• Minkét bulin dolgoztam a beosztásom szerint, ez három-négy óra kivételével egész estét jelent. 

• Mindkét bulin én voltam a takarításért felelős személy, mindkétszer időre végeztünk és első 

próbálozásra átvételre került a terem. 

• Az első bulin a plakátok jelentős részét a BME többi kollégiumába juttattam el, a második bulin 

is voltam több helyen ugyanemiatt. 

LANOSCH 

 

A pályázott időszakban a következő dolgokat végeztem a Lanosch körvezetőjeként: 

• Ismét egyetemi szintű bajnokságokat rendeztünk, amin belül közvetlenül én a többi kar 
Hallgatói Képviseletével történő koordinálásért és a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem többi kollégiumban történő plakátolásáért feleltem. 

• Intéztem a Gólyakörtén történő megjelenésünket. 
• Intéztem a Gólyatáborban történő megjelenésünket, de helyben nem vettem részt rajta. 
• A félév során három nyitásunk főrendezéséért közvetlenül én voltam felelős, a többi esetén a 

főrendezők munkáját segítettem, ahol tudtam. 
• Koordináltam a Just Dance, La'Place és Local Heroes körökkel a Game Night nevű közös 

nyitásunk érdekében. 
• Főrendeztem a kör avatását. 
• Segítettem a Szent Schönherz Senior Lovagrend munkáját egy Gárdalimpia keretein belül 

futó program, a GárdaLAN megrendezésével. 
• Kidolgoztam a kör új PR (Public Relations) rendszerét. 
• Újraírtam a kör Szervezeti és Működési Szabályzatát a körtagsággal való egyeztetés után. 
• Nagyjából havonta gyűléseket tartottam a körnek. 
• Részt vettem a Bulis reszort gyűlésein, egy kivétellel. 
• Részben én intéztem az XBOX bérléssel járó feladatokat. 
• A félévben egy kivétellel minden nyitáson dolgoztam nyitástól zárásig. 
• A nyár folyamán a kör raktárának rendbetételét megszerveztem és részt is vettem ennek 

lefolyásában, aminek keretein belül több a kör működéséhez szükséges eszközt 
megjavítottunk (pl. kábelek krimpelése, switchek tápegységének javítása). 
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SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

A pályázott időszakban a következő tevékenységeket végeztem: 

• Első-Máyodéves Táborban operatív rendezóként segítettem a tábor lefolyását, ennek keretein 
belül nagyrészt a büfében és a borozóban dolgoztam 

• Tapasztalt képzőként részt vettem a Seniorképzésen, itt szinte minden alkalmon tartottam 
blokkot és a konkrét képzésalkalmakon kívüli egyéb tevékenységekből is kivettem a részem 
(pl. ajándék elkészítése). 

• Gólyahéten levezényeltem az új évfolyam beiratkozását valamint segítettem más 
programokon nagyrészt pakolni, néha beosztáson felül. 

BULIS RESZORT 

 
 
A Bulis Reszort tagjaként a pályázott időszakban Szabó Áronnal a bulis wikin dolgoztam, itt az új 
design és az új hozzáférési szabályok elkészítése volt a feladatom. 
 
 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


