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PAJOR PÉTER 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SZINTKÉPVISELŐK TANÁCSA 

 

A félév során a 16.szint szintképviselője voltam. Ennek részeként a szint közösségi helyiségeinek 
állapotát folyamatosan felügyeltem, a hibákról mindig értesítettem a gondnokot. 

Én intéztem a DO kártyák kiosztását, a táblafilcek kezelését, valamint felügyeltem a 1620-as 
klubszobát és rendszeresen szerveztem takarításokat. 

Én készítettem el a 16.szint tavaszi szobabeosztását. Kontaktoltam a szinten lakókkal, a leendő 
kollégistákkal, a KFB-vel, valamint én intéztem minden egyéni megkeresést, igényt. 

DZSÁJROSZ 

 

A félévközi nyitások túlnyomó többségén, valamint a teljes gólyatábori nyitáson részt vettem. 

Több közös, más körrel, rendezvénnyel együttműködő nyitásunkat én szerveztem meg, illetve 
tartottam a kapcsolatot a körökkel (Schörpong, PPP10, Lángosch). 

Egész félév során segítettem a kör vezetését, illetve a körvezető munkáját. 

DIÁKSPORTKÖR 

 

A félév során a kör PR menedzsere voltam. 

Ennek keretében alapvető feladataim közé tartozott a kör Facebook oldalának kezelése, válaszolás a 
személyes megkeresésekre, illetve az eseményeink hirdetése több platformon és több formátumban. 

Mindkét Toronyfutáson én intéztem minden PR tevékenységet, beleértve az arculati elemek többségét, 
posztok, események létrehozását, stb. 

Ezen kívül minkét alkalommal állomástartó voltam, segítettem kidolgozni a Toronyfutások koncepcióját 
és az állomásokat, valamint egy alkalommal a beszerzésben is segítettem. 

Több alkalommal rendeztem közösségi eseményeket (két körvacsora, kosármeccs látogatás). 
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SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

Őszi seniortábor: A seniortáborban én intéztem a beszerzést és az eszközök szállítását. Emellett 
természetesen összegyűjtöttem a beszerzési és eszközigényeket és kapcsolatot tartottam a 
táborrendezőkkel. 

Tranzit egyéb: A tranzit munkacsoport aktív tagja vagyok. 

Beszereztem a KPR-en elnyert eszközök nagy részét, illetve kidolgoztam egy új tranzit koncepciót a 
Gólyabálra, ami egy új poszt (raktáros) bevezetésével és több tranzitos logikusabb 
munkamegosztásával megoldást nyújt több visszatérő tranzittal és pakolással kapcsolatos 
problémára. 

SCHÖNHERZ QPA 

 

A Gumibogyó felelőseként véglegesítettem minden részletet a programmal kapcsolatban. 

Elkészítettem a riddle-öket és az átívelő feladatot. A program alatt felügyeltem az állomásokat, majd 
megtartottam a bónusz állomást. A sörmérés felelőseként betanítottam a rendezőtársaimat a 
sörméretésre. 

A két hét alatt felügyeltem a sörmérő pultot és gondoskodtam a folyamatos működésről. A mérési 
eredményeket minden nap összegyűjtöttem és felvezettem a qpawebre. 

A sörváltók felelőseként megrendeztem a program mindhárom eseményét (selejtezők, egyenes 
kieséses szakasz, döntők). Ezek alatt felügyeltem a mérkőzéseket. Utolsó este megrendeztem a 
hagyományos sörváltókat (dream team, rendezők), valamint levezettem a 100-as sörváltót is. 

A tranzit felelőseként előzetesen összegyűjtöttem a beszerzési és eszközigényeket, amik alapján 
elkészítettem beszer-tranzit tervet és a HR beosztást. 

A Nevezőtúrán és a Qpahéten jómagam is rendszeresen végeztem beszer és tranzit munkákat. 

A PR csapat aktív tagjaként a legtöbb munkafolyamatból kivettem a részemet. 

Segítettem a Facebook oldal és qpaweb kezelésében (posztok és hírek írása, személyes 
megkeresések), videók forgatásában és a különböző PR tevékenységek koncepcionális 
megvalósításában. 

A Qpa alatt aktívan részt vettem a HR-beosztás szeinti munkákban, valamint Kocsmafutáson 
állomásfőnök voltam, Sportnapon pedig sportág-felelős. 

A MOL Limo szponzori autók egyik dedikált sofőrjeként pedig egész héten végeztem apróbb 
beszerzéseket és autós feladatokat. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


