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HANDRIK LÁSZLÓ 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. szeptember 1. és 2019. január 31. között végzett közösségi tevékenységéről 

AMERICANO 

 

Az év elején én csináltam a nagy bevásárlást, amikor megvettem az őszi féléves nyitásokhoz 
szükséges fűszereket, ketchupot, mustárt, majonézt, és papír kellékeket. 

Emellett, az egyik plakát megtervezését és egy másik kiragasztását is én végeztem. A félév során egy 
nyitáson vettem részt. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

A félév során a kék gólyaszinten laktam a nevelőtanári szobában, és segítettem a hozzánk forduló 
gólyáknak problémáik megoldásában. 

Az ökörsütésen a pakoló csapat VIK-es vezetője voltam. Ehhez kapcsolódóan szerveztem csapatépítő 
és tájékoztató alkalmakat a csapatnak. A rendezvény előtti nap a szükséges eszközök 
összegyűjtésével foglalkoztam, majd aznap a Schönherznél és a többi BME-s kollégiumnál 
felügyeltem a szükséges eszközök pakolását. 

Miután megérkeztünk a helyszínre becsatlakoztam az ottani teendők végrehajtásába, és én voltam az 
ügyeletes pakoló főnök, akit a rendezvény alatt bármikor keresni tudtak rádión probléma esetén. 

Részt vettem a visszapakoláshoz kapcsolódó munkákban, majd a Schönherzben a visszaérkezett 
eszközök szétválogatásában és elpakolásában, végül a nagyterem takarításában. 

A gólyabálon a kisterem felügyelője voltam, így én feleltem az ott tartózkodó pultok és fellépők 
problémáinak kezeléséért, és a program zavartalan lefolyásának biztosításáért. 

Az egyetem által szervezett nyitott laborok délutánján csoport kísérőként dolgoztam. 

Trénernek választottak az Első- Másodéves Táborba, így december és január során az általam tartott, 
a céltudatosságról és az önfejlesztésről szóló, előadások összeállításával és kidolgozásával 
foglalkoztam. 

Évközben több raktárpakoláson is részt vettem. 

Emellett átvettem a reszortgazdaságis pozíciót, aminek a részeként a gólyabál szervezése során 
megfigyeltem a folyamatokat, az őszi seniortáborért pedig már én feleltem. 
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VIK SZAKESTÉLY 

 

Az elmúlt félévben a Villanykari Szakestély gazdaságisa és raktárosa voltam, így a pénzügyi, a raktárt 
és az eszközöket érintő kérdéssel én foglalkoztam. 

A félév során, mind a két szakest szervezésében részt vettem. Az előkészületeik során én feleltem a 
korsók megrendeléséért, és a gyártóval való kapcsolattartásért. Ezen kívül én tartottam a kapcsolatot 
a meghívott tanárokkal, a Simonyi Szakkollégiummal és az Edénykölcsönzővel a kölcsönzött eszközök 
kapcsán, továbbá a Homárral az italrendelés kapcsán. 

Én állítottam össze a beszerzendő alapanyagok listáját, és figyeltem a költségeket, hogy ne lépjük túl 
az engedélyezett keretet. A daltanítások után én intéztem a vendégek meghívóinak átadását. 

Az első szakest esetében segítettem a nyomtatásban és a rendezvény utáni mosogatásban is. 

A félév végén tartott körvacsora pénzügyi részéért feleltem, illetve a rendezői ingek beszerzését is én 
csináltam. 

A félévben kiválasztottam a gazdaságis és a raktáros pozícióra is az utódomat. Utóbbinak a második 
szakest után át is adtam a posztot, a gazdaságissal pedig a kör pénzügyi működést néztük át, a 
hivatalos átadás tavasszal fog megtörténni. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


