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POZSIK MÁTÉ 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 

Az EMT-ben trénerként vettem részt, ahol az elsőéveseknek tartottam három blokkot. 
 
Idén is részt vettem a seniorképzésben, immáron, mint tapasztalt képző. Feladataim közé tartozott a 
képzésalkalmakra, bizonyos blokkok előkészítése megtervezése valamint előadása. Az első képzőknek 
segítettem, hogy kibontakoztathassák a tudásukat tanácsokkal, esetleg közös blokkokkal, ezenkívül a 
csopvezem néhány operatív feladatát is próbáltam segíteni, mint képzés után a csapatépülések 
szervezése. 
 
A lányok napján szintén tevékenykedtem. A program kezdetén a résztvevők regisztrációját 
segítettem, ezek után pedig a saját csoportomat vezettem végig a campuson és válaszoltam esetleges 
kérdéseikre. 
 
Idén a TTNY gárda nyári gárdatáborának rendezője voltam. A tábor minden beszerigényét én 
intéztem értem itt az italokét, ételekét. Valamint az első vacsora megfőzését is én csináltam. 
 
A gólyahéten én voltam az egyik főrendezője a beköltözésnek. A fő feladatom az üzemeltetéssel való 
kommunikáció volt. Pontosabban a főrendezőtársammal én vettem át a gólyák és a hét folyamán 
aktívan tevékenykedő seniorok szobáit. Valamint  a program kisfőnökeinek kiválasztását és 
koordinálását végeztük. Az aznapi programterv megalkotását és az egész napos felügyeletét is együtt 
oldottuk meg. 

 

SCHÖNHERZ QPA 

 
 
Az idei év qpájának vezetőségében a programfelelősi és operatív főnöki posztot látom el. A 
programfelelősként a feladataim az első qpatáborban kezdődtek, amikor felmértem egy workshoppal, 
hogy mely programokat szeretnénk megtartani vagy elvetni idénre. Ezek után a csapatnka tartottam 5 
workshopot, ahol ezeknek a programoknak a részletesebb átbeszélése következett. Az utolsó 
feladatom ebben a munkakörben a pontozás összeállítása volt. 
 
Operatív főnökként ebben az időszakban először összeszedtem az kisfőnökök operatív 
igényeit(sörpadok, termek, pult), majd ezt egyeztettem a programtervvel.  
 
Valamint három programnak én vagyok a napifelelőse, ami azt takarja, hogy én felügyelem a 
munkájukat, hogy minden időre elkészüljön és megfelelő minőségben történjen ez. (Vidéki nap, 
Sportnap, Svédacél) 
 
Ami nem konkrétan az én feladatkörömhöz tartozott, de a Qpaktanáccsal közösen csináltunk: 
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Qpa pontos irányelveinek kitalálása(minden olyan dolog, ami nem közvetlen programhoz tartozik, de 
nagyban meghatározza a Qpát pl.: Szabadnap Qpahéten) 
kisfőnöki pályázat kiírás 
kisfőnökök kiválasztása 
két tábor megrendezése 
 

HOMÁR 

 
 
Félév során négyszer vettem át árut, ez tartalmazza az áru tényleges átvételét valamint raktárba 
pakolását, illetve egyszer takarítottam a kör klubszobáját, valamint a teljes első emeleti pult 
kipakolását és takarításában is segédkeztem. A gólyatábor után az ott lent használt pultelemeket 
pakoltam vissza a helyére.  
 

LÁNGOSCH 

 
 
A Lángosch körben a pályázati időszakban négy nyitáson vettem részt, ezek során a tészta 
elkészítésétől, sütésétől teljesen a feltét rátételéig minden feladatot kipróbáltam. A takarításokon is 
rendszeresen részt vettem. A új próbásokat minden alakalommal támogattam és tanítottam, majd az 
avatásukon is részt vettem. A gólyatáborban lehetőségeimhez mérten rövid időre részt vettem 
mindkét esti nyitáson. 
 

KB-REF GÁRDA 

 
 
Az elbírált időszakban a KB-REF gárdában főként az F19 projekttel dolgoztam. A látványterv 
kialakításában segédkeztem az elején, majd a felújítások előtt a terem tényleges felmérést végeztem. 
Az építkezés alatt a berendezési tárgyak kiválasztásán és ezeknek a költségvetésének kialakításában 
tevékenykedtem, valamint a nem nyitható ablakok kicserélése ügyében intézkedtem, azzal, hogy 
árajánlatot kértem ezekre.  
 
A projekten kívül az újabb tagoknak igyekeztem átadni a tapasztalataimat értem ezalatt a 
rendezvényekről saját információm átadását. 
 

  



 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu - hk@vik-hk.bme.hu 

Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERTÁR 

 
 
Az általános szertárban téli szezonban segédkeztem a korcsolyakiadásokban és visszavételekben, az 
évközi időkben a bizonyos sporteszközök kiadását is segítettem, valamint az új eszközök igényeinek 
összeszedését is. A kör sátrainak és hálózsákainak a teljes átvizsgálásának elvégzése közben is ott  
voltam és aktívan kivettem a részt a munkából. Emellett a körvacsora beszerlistájának 
összeállításában és megfőzésében is segédkeztem. 
 
 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30 000 FT 

 


