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FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SZINTKÉPVISELŐK TANÁCSA 

 
 

A tavaszi félévben a Schönherz Kollégium 16. szintjének szintképviselője voltam. 
Heti rendszerességgel végeztem alapos szintellenőrzést a szintemen, azt egy táblázatban vezettem, 
illetve minden felmerülő hibáról értesítettem a gondnokokat. 
Én kezeltem a 1620-as klubszobát, melynek keretében többször szerveztem takarítást, lomtalanítást, 
illetve pakolást a nyári festéshez. 
A klubszoba papíralapú kulcsfoglalási rendszere helyett bevezettem egy online naptáras rendszert. 
Én intéztem a szintlakók DO kártyáinak kiosztását. 
Én intéztem a félévben a tanulószobához kölcsönözhető táblafilcek kiadását. 
Megszerveztem az őszi féléves szintközösséget, illetve én kezeltem a szobák beosztását előzetesen 
táblázatos formában, majd pedig a KEFIR rendszeren. 

DZSÁJROSZ 

 
 

A félév során minden nyitáson és előkészületen részt vettem (néhány kivétellel). 
A Gólyatáborban mindkét este részt vettem a nyitáson. 
A félév elején leadtam a PR felelős posztot. Az utódom munkáját egész félév során felügyeltem, 
illetve több alkalommal segítettem benne. 
Segítettem a félév eleji leltározásban. 
2 alkalommal voltam beszerezni a KPR-en elnyert tételeket. 
Rendszeresen segítettem a körvezető munkáját. 

DIÁKSPORTKÖR 

 
 

Jeges Est: 
● A Jeges Esten én feletem a tranzitért. Ennek keretében autóbérlést intéztem (annak pénzügyi 

teendőivel együtt), valamint én irányítottam az oda-, és visszapakolást, illetve vezettem a 
tranzitot a pakolás során. 

● 4 napon árultam jegyet a rendezvényre a kollégiumban. 
● A teljes esemény alatt beosztás szerinti munkákat végeztem, illetve szükség esetén egyéb 

felmerülő dolgokat. 
● Szerveztem az estére DJ-t, vele az esemény előtt rendszeresen egyeztettem. 
● Összeállítottam a rendezvény házirendjét, illetve készítettem annak betartására felszólító 

kiírásokat. 
 
PR: 

●  
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● A félév elején átvettem a PR felelős posztot. Azóta folyamatosan igyekszem fellendíteni a kör 

social csatornáit. 
● Én láttam el a Jeges Est-tel kapcsolatos PR munkákat, ideértve a rendszeres Facebook 

kapcsolattartást (rendszeres posztok, képek), illetve a személyes megkeresések kezelését. 
● A Toronyfutás-hoz Facebook eseményt készítettem, illetve itt is rendszeres posztokkal és 

képekkel hirdettem az eseményt. 
● Hirdettem a kollégium/egyetem egyéb sportköreinek rendezvényeit (BME Cycling, 

Focischták). 
 
Megterveztem és elkészítettem a DSK rendezői badge-eket. 
 
A féléves Endomondo verseny felelőseként plakátokat, illetve egyéb PR anyagokat készítettem. 
Létrehoztam a kihívásokat, hirdettem a versenyt Facebookon, illetve gondoskodtam a 
nyereményekről. 
 
A Toronyfutáson állomásként vettem részt, illetve én intéztem az előjelentkezést, a plakátok 
nyomtatását és kihelyezését, valamint segítettem a beszerzésben. 
 
A félévben több alkalommal rendeztem csapatépítő programokat (pizzázós este, NBA 
meccsnézések). 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 
A GólyaKörTén én intéztem a tranzitot. Ennek keretében autót béreltem, illetve én végeztem a 
rendezvény eszközeinek le-, és visszaszállítását. 
 
A Seniorképzés közös alkalmán állomásfőnök voltam. Ennek keretében rendezőket kértem fel az 
állomásra, megszerveztem az állomásfeladatot, illetve levezettem az állomást. 
 
A gólyatábort megelőzően beszerlistákat állítottam össze, majd 10 napon át beszerzést, illetve 
eszközök szállítását intéztem. 
 
A Gólyahéten én voltam a tranzit felelőse. Összeállítottam a beszerlistákat, folyamatosan tartottam a 
kapcsolatot a kisfőnökökkel és a főrendezőkkel, két helyről intéztem autóbérlést, illetve a hét 
folyamán beszerzéseket és eszközök szállítását intéztem. 

SCHÖNHERZ QPA 

 
 
Gumibogyó programfelelős: 

● Összeállítottam a részletes programtervet, beleértve a pontos útvonalakat, a költségvetést, az 
eszközigényt, a HR igényt és az operatív igényt is 

● Felkértem az állomásfőnököket, akikkel folyamatosan tartom a kapcsolatot 
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● Kétszer szerveztem gyűlést a program részleteinek megbeszélésére 

● Éjszakai bejárást szerveztem, ahol véglegesítettem az állomáshelyszíneket 
Sörváltók, sörmérés, 100-as sörváltó programfelelős: 

● Összeállítottam a részletes programtervet, beleértve a költségvetést, az eszközigényt, a HR 
igényt és az operatív igényt is 

● Ajánlatot kértem a 100-as sörváltóra rekordkísérlet regisztrálására 

● Felkértem az esemény speaker-ét, illetve egyeztettem vele a lebonyolításról 
Tranzit felelős: 

● Készítettem költségvetést és eszközigényt 

● Felkértem a Qpa tranzitosait, illetve szerveztem egy gyűlést a feladatok lebonyolításának 
megbeszélésére 

● A begyűjtött tranzit igények és a költségvetések alapján összeállítottam egy pontos beosztást 

● Folyamatosan tartottam a kapcsolatot a KB-val az autóbérlés részleteinek megbeszélése miatt 
Folyamatosan vezetem a rendezői Wiki oldalt mindhárom kisfőnöki posztomnál. 

PR: 

● A PR folyamatok elejétől fogva segítem a PR csapat munkáját 

● Részt vettem minden PR workshop-on 

● A Qpa Facebook oldalán rendszeres képekkel és posztokkal hirdetem a rendezvényt 
Kocsmafutás állomásfőnökként kértem fel rendezőt az állomásomra, megterveztem az állomást, 
illetve részt vettem egy gyűlésen. 

Részt vettem minden program workshop-on (egy kivétellel), illetve minden feeling workshop-on. 

Több alkalommal vezettem jegyzőkönyvet a Qpaktanács gyűlésein. 

Segítettem szponzorokat szerezni a rendezvényhez, illetve az egyik szponzorral én tartom a 
kapcsolatot. 

 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 

 


