
 

 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 

 

KOVÁCS NORBERT 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SCHÖNHERZ QPA 

 

A 2018. évi Schönherz Qpán vezetőségi tagként a következő programoknak a felelőse voltam: Zombis 
játék, Riddle, Achievement, Előfeladatok, Schoszkár díjátadó, Kocsmafutás, Hajtás. 

A felelősség magával vonta a programok főszervezőivel való folyamatos kapcsolatot, illetve a 
segítésüket. 

A Nevező túrán az egyik állomásnak segítettem, kezeltem a résztvevőket, segítettem a 
vöröskereszteseknek ellátni az ellátásra szoruló résztvevőket. 

Mátrixon, Schoszkár díjátadón és Eredményhirdetésen speaker szerepkörben dolgoztam. 

Minden rendezvényen részt vettem dolgozóként, legtöbbször beosztás alapján, de sokszor előfordult, 
hogy hirtelen jött feladatokkal kellett foglalkoznom. 

Ezen kívül a teljes rendezvény ideje alatt gyakran dolgoztam infopultban. Esténként a többi vezetőségi 
taggal gyűltünk. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

A Hetek tanácsának tagként heti rendszerességű gyűléseken vettem részt. Másodmagammal a Konzi 
projektért feleltem, én felügyeltem a villamosmérnököknek szóló felét. 

A gólyatréning keretein belül két tréningalkalmat szerveztem és bonyolítottam le, ez magában foglalta 
a teremfoglalást, a berendezést, az előadók felkérését, az előadóknak szükséges eszközök 
beszerzését, a PR-t, valamint a takarítást is. 

A Lady Viktoria felelőseként folyamatosan elvégeztem a dokuwikivel kapcsolatos adminisztrációs 
feladataimat, például a jogosultságok kezelését, a névterek rendben tartását, illetve a rendezvények 
főszervezőinek kéréseit is megvalósítottam. 

Az Első-, Másodéves Tábor felelőseként részt vettem 2 workshop gyűlésen, majd a Supervisorok 
kiválasztásán, ezeken kívül pedig a Supervisorokkal együtt még további 5 gyűlésen, melyeket én 
vezettem. 

Összekötő szerepben voltam a tábor tartalmáért felelő Supervisori csapat és a tábor operatív feléért 
felelő főrendező páros között. A főrendező párost folyamatosan segítettem, minden kérdésükre 
válaszoltam, vagy kerestem embert, aki válaszolt. 

Szerveztem Vivát vacsorát, ez egy pár órás alapanyagbeszerzésből, majd egy egész napos főzésből 
állt. 
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Seniorképzésen bölcs szerepkörben dolgozom ebben a félévben, a vizsgált időintervallumon belül 
tartottam blokkot másodmagammal előképzésen, gyűltem egyszer a képzőcsapattal, valamint részt 
vettem egy bölcsgyűlésen. 

BULIS RESZORT 

 

A Dezső Buli körvezetőjeként a 2018 őszi rendezvény főrendezője voltam. 

Előkészületek: Egész félévben eleget tettem az eszközkölcsönözéssel kapcsolatos 
megkereséseknek. 

Tartottam a kapcsolatot a zenészekkel, illetve a véradós forrással. A meglévő póló terveket eljuttattam 
a szitázó kapcsolatunkhoz és lebonyolítottam a megrendelést. 

Plakátoltam a kollégiumban, valamint koordináltam a kör próbás poszton lévő tagjait az 
előkészületekben. Másodmagammal elkészítettem a kör pontos leltárát. 

Gyűjtöttem kartondobozokat, így a buli napján kevésbé volt csúszásveszélyes a -1. szint. Intéztem a 
nagyteremfoglalást, a rendezvénybejelentőt, valamint a rádiók kölcsönzését is. Tartottam körgyűlést a 
bulit megelőző napon. 

Buli napján: Egész nap dolgoztam a hajnali vágástól kezdve az esti buli végéig, a takarítást kivéve 
minden munkafázisból kivettem a részem. Fogadtam és foglalkoztam a zenészekkel és a véradós 
személyzettel. 

Buli után: Szerveztem visszacsatoló gyűléssel egybekötött körvacsit, valamint megszerveztem a buli 
utáni klubszoba takarítást, amin részt is vettem. 

Ezen kívül elkészítettem a kör közösségi pontozását és beszámolóját. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30 000 FT 


