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LÁSZLÓ TAMÁS 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SIMONYI KONFERENCIA 

 
 

Konferencia során elsősorban az IB028 technikai újításáért feleltem. Én terveztem meg a színpad és 
LED fal kialakítását. Többször egyeztettem az érintett körökkel (AC, BSS) az új elrendezésről, 
technikai változásokról, illetve a hangulatvilágítás kialakításáról. Megrendeltem és leszerveztem a 
bérelt technika pontos paramétereit, folyamatosan tartottam a kapcsolatot a céggel, konferencia 
napján felügyeltem és koordináltam a külsős cég építési, illetve bontási munkálatait. 
Tervezési folyamatban segítettem az expo megtervezésében, többször konzultáltunk az expo 
felelőssel. 
Konferencia építésén részt vettem az expo, illetve a HQ építésében,kialakításában. Ezentúl én 
építettem ki a termek előtti TV-ket és az IB028 vetítését (laptop + monitor TV + jel a LED falnak), 
teszteltem az előadásokat. 
Aznap teremfelelős posztot láttam el. Én feladatom volt a vetített anyagok eljndítása, BSS, AC 
előadó, konferancié koordinálása, kapcsolat tartás a főrendezővel. 
Konferencia bontásánál segíttem az elpakolásban, rendrakásban, simonyis eszközök 
visszapakolásában. 
Félév során részét vettem a gyűlések nagyrészén, korábbi évekről származó tapasztalatommal 
igyekeztem mentorálni a rendezés menetét és a PR és promo anyagok kialakítását. 
 

SIMONYI KÁROLY SZAKKOLLÉGIUM 

 
 

A szakkollégium szakmai alelnökeként különös figyelmet fordítottam a körök tevékenységének 
ellenőrzésére, segítésére és a körvezetők mentorálására. Utóbbiak közül kiemelném a Mátrix 4-et, 
amivel kapcsolatban rendszeresen egyeztettem a SEM körvezetőjével és több projekt gyűlésen is 
részt vettem. De ezen túl is számtalanszor kerestek meg a körvezetők különböző körrel vagy 
szakkolival kapcsolatos problémával, amik megoldásában igyekeztem segíteni. 
 A félévben én bonyolítottam le a felvételi procedúrát. Ebbe beletartozott a kapcsolattartás a 21 
felvételizővel, a szóbeli és írásbeli alkalmak megszervezése, oklevelek, feladatlapok nyomtatása, illetve 
az adminisztrációs feladatok ellátása. 
Én feladatom volt a simonyis teremosztó levezénylése is. Itt összesen 16 csoport, 90 
tanfolyamalkalmát és 14 gyűlését kellett 4 terembe elosztani és az ütközéseket feloldani. Ezen túl én 
intéztem a szakkollégium oktatótermeivel kapcsolatos munkákat. 
Különös figyelmet fordítottam a MGMT kör vezetője és egyes emberek mentorálására. Valamint 
számos rendezvény szervezésében is aktívan részt vettem (felvételi és vezetőségi tábor, szakmai est, 
F&F, stb.). Ezek közül a Szakmai Estet emelném ki, amire én kerestem előadókat, témákat a 
körökből és próbaelőadásokat szerveztem azon előadóknak, akiknek szüksége volt rá. 
2018-ban a Simonyi Nyári Tábor rendező csapatának is tagja voltam, ahol szintén sok operatív 
feladatot vállaltam magamra, mind az előkészületeknél, mind a tábor alatt. 
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Ezen teendőim mellett rendszeresen igyekeztem segíteni a másik két elnöktársam munkáját. Félév 
során számos pályázatot és beszámolót készítettünk el, köztük a szakkollégiumi minősítési pályázatot. 
Utóbbi keretében sikerült újra 3 évre minősítenünk. 

LEVELUP 

 
 
Habár hivatalosan csak az első buli után csatlakoztam a rendező társasághoz, már az első alkalommal 
is igyekeztem egész este segíteni (akkor mint AC-s) a rendezők munkáját. Többször egyeztettem a 
főrendezővel, igyekeztem rámutatni az esetleges hiányosságokra és tanácsokkal láttam el ezek 
megoldására.  
A második alkalommal mint már tag vettem részt a szervezésben. Részt vettem a terem 
bepakolásában, majd a buli első felében a kapunál felügyeltem a beléptetést (karszalagok + poharak). 
Majd éjféltől a buli végéig a színpadot őriztem, igyekeztem védeni a fellépőket és a drága technikát a 
szubokra és a színpadra felmászkáló ittas emberektől. Emellett segítettem a belső lengőknek a 
szellőztetésben, illetve a kérdéses állapotú emberkék kezelésében. 

AC STUDIO & LIVE 

 
 
Félév során néhány nagyobb rendezvényen vettem ki a részem a kör munkájából, ahol vagy mint 
fénytechnikus (F&F vacsi, Gólyabuli, Interkoll, Yuri's Night) vagy mint hand (Level Up Opening, 
Level Up UV, Konferencia after) dolgoztam. 
Ebben a félévben inkább a kör vezetőségében tevékenykedtem. Részt vettem a fontosabb döntések 
meghozásában, pályázatok, SZMSZ elkészítésében, beszerzésekel  kapcsolatos kérdések 
meghozásában. 
Ezek közül kiemelném a fényfejlesztés projektet. Tímár Laci segítségével befejeztem a projekt első 
fázisában szereplő beszerzéseket és nyáron előkészítettük a második fázist (költségvetés + pályázat). 
 
 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30 000 FT 


