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KISS ÁDÁM 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

HA5KFU 

 

Egy tanfolyamot tartottam a félév során az érdeklődőknek, intéztem a tetőn lévő szélmérő 
karbantartását, valamint segítettem a Mátrix-antennák beállítását. 

KIR FEJLESZTŐK ÉS ÜZEMELTETŐK 

 

Segítettem beüzemelni a Schörpong weboldalt, ezen túl részt vettem a fejlesztés egyik workshopján 
is. 

IMPULZUS 

 

A félév során körtársammal interjúztattunk egy tanszéki oktatót, valamint készítettem egy szakmai 
témájú cikket is. Mindkét iromány nyomtatásba került. Ezen túl számos cikkben javítottam helyesírási 
hibákat: a gólyakörtés számban például közel az összes körös PR szövegben. 

A félévet számosítva ez három darab, egyenként átlagosan 43 oldalas újságot jelent, amikben az 
általam fellelt tördelési hibákat is jeleztem a megfelelő embereknek. 

Töltöttem a Q épület újságtartóit is a kiadványunkkal, valamint a Schönherzes ajtókra is segítettem 
körös reklámanyagot ragasztani. 

EGYÉB 

 

Az őszi Schönherz Mátrix előtti hardverfejlesztésben koordináló szerepet vállaltam. 

A nyári tervezési és tesztelési munkák után leszerveztem egy teljes hardverpark legyártását. 

Ez részben a gyárakkal való kapcsolattartást jelentette, részben azt is, hogy körülbelül 60 embert 
vonzottam be a Schönherzbe azzal a lehetőséggel, hogy egy forrasztással otthagyhatják a 
lábnyomukat a Mátrixon -- a résztvevők filctollal ráírhatták a nevüket az elkészített eszközökre. 

A rendezvény előtt a tesztfelszereléseket is megszerveztem, azokon részt vettem. A rendezvény 
napján egész nap igyekeztem a felmerülő problémákat megoldani. 
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A műsor vetítése után se csökkent a lelkesedésem, videofelvételek alapján kielemeztem az új rendszer 
hibáit, majd egy kábé 15 fős gyűlésen átbeszéltem a kulcsemberekkel ezeket, feljegyeztem az ő 
megjegyzéseiket is. 

Másokban elegendő lelkesedést láttam ahhoz, hogy elkezdjem leszervezni az esemény egy tavaszi 
folytatását, ehhez az ősz folyamán szponzort szereztem, valamint a szükséges javításokat 
elvégeztem, a fejlesztéseket megvalósítását elkezdtem leszervezni. 

SCHÖNHERZ ELEKTRONIKAI MŰHELY 

 

A félév elején körvezető voltam. Szerveztem közös SEM-es tárgyat az egyetemre, a mátrix 
hardverfelújítását, ehhez én írtam a szoftvert, teszteléseket szerveztem. 

Gazdaságis is voltam. Szerveztem gyűlést a mátrix kijelzők állapotának felmérésére és felújításának 
megbeszélésére. 

Megszerveztem a SEM X. szülinapjára egy vacsorát és nosztalgiaestet. Segítettem behangolni a 
SEM saját építésű 3D nyomtatóját. A karácsonyfához kapcsolást terveztem, illetve motiváltam a 
körtagokat a munkavégzésben. 

Szerveztem beszélgetést a tavaszi mátrix hardver-oldaláról, és tartottam workshopot, ahol mátrixos 
hardvert javítottunk és leltáraztunk. 

Levelezőlistán közel mindig kifejtettem a véleményemet, valamint igyekeztem volt körvezetőként a 
közösség érdekeit képviselni. 

A műhely fejlesztéseként kicseréltem a raktárban lévő salgót egy nagyobbra, valamint segédkeztem 
felszerelni a CNC-hez egy digitális, online is elérhető teljesítménymérőt és megjavítani a 
frekvenciaváltónkat. 

Szakmailag segítettem a kör tagjainak nem csak listán és magánlevelezésekben, hanem szükség 
esetén személyes konzultáció keretében is. 

SIMONYI KÁROLY SZAKKOLLÉGIUM 

 

Megjavítottam a klubszoba zárszerkezetét, valamint képviseltem a szakkollégiumot egy előadáson, 
ahol középiskolásoknak mutattuk be azt, hogy mivel is foglalkozik egy villamosménök hallgató.  
 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30 000 FT 


