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RAKOTA SZABOLCS 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

DEZSŐ BULI 

 

A kör gazdaságisaként én készítettem el a rendezvény előzetes költségvetését. 

Több, a fejlesztéshez és a működéshez is szükséges eszköz beszerzését és szállítását 
lebonyolítottam. 

A feldolgozandó jószág beszerzéséről is gondoskodtam, valamint segédkeztem a szállításában. 

A rendezvény során egész nap jelen voltam és kivettem a munkálatokból a részem. Este 
előkészítettem a kajás pult működéséhez szükséges eszközöket és felügyeltem a megfelelő 
munkamenetet. 

A kör pólóinak szállítását és osztását is intéztem. 

A rendezvény során felmerülő költségeket én tartottam kézben, majd én számoltam el velük a 
munkálatok zártával. 

A kör azon eszközeinek tárolását biztosítottam a félév során, melyek nem raktározhatóak a 
kollégiumban. Ezek kölcsönzését is bonyolítottam más körök és más BME-s kollégiumi rendezvények 
felé is. 

KB-REF GÁRDA 

 

A félév során az újoncok számára rendezett táborban segédkeztem a rendezésben. 

A napközbeni, konstruktív blokkok és a táborozók utazással összekötött feladatainak egy részének 
lebonyolítása és megtervezése volt a feladatom. 

A kollégiumi park projekt keretében segítettem az épület körüli parkos területek megtisztításában és 
rendezésében. 
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SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

A félév során a Gólyabálon speakerként dolgoztam a nagyszínpadon. Az este során a fellépők, 
felszólalók és az egyéb előadások gördülékeny lebonyolítását biztosítottam. 

Ezen kívül, többed magammal a programfelelős jobbkezeként szolgáltam az előkészületek alatt. 

Az Első Másodéves Táborban operatívként dolgoztam, valamint annak első napján egy két és fél órás 
vetélkedő levezénylése és annak előzetes megtervezése is a feladatom volt. 

SCHÖNHERZ QPA 

 

A qparendező csapat vezetőségének tagja voltam, ami két főbb feladattal is járt. (HR és Engedély 
felelős.) 

Felelősként, a HR csapattal a 40 fős rendezői csapat egyéni napirendjeihez igazított munkabeosztást 
készítettem, ezt a rendezvény végéig folyamatosan kezeltem, az esetlegesen felmerülő problémák 
elhárítását végeztem. 

Engedély felelősként a hivatalos szervekkel (Fővárosi Önkormányzat, XI. kerületi Önkormányzat, XI. 
Kerületi Rendőrkapitányság, BKK, Főkert zrt, Pilisi Parkerdő, Pest Megyei Kormányhivatal...) 
folyamatos kapcsolatot tartottam. 

A rendezvény lebonyolításához szükséges engedélyekkel és szerződésekkel kapcsolatos 
tárgyalásokat, azok átvételét és egyeztetését én intéztem. 

A munka hatására az idei Schönherz Qpa során nem került sor rendőrségi ellenőrzésre, sem hivatalos 
szabályellenességre. 

Ezen felül több esemény szervezését és lebonyolítását felügyeltem és segítettem. (Műveltségi 
vetélkedő, Gumibogyó), Felelőse és főszervezője voltam a programsorozat megnyitójának. 

A rendezvény programjainak 90 százalékán, azaz majdnem 2 héten keresztül egy huzamban részt 
vettem, ahol főbb feladataimat láttam el (HR, Engedély), de többször segédkeztem is állomások 
lebonyolításában és személyek és eszközök fuvarozásában (Tököslegény, Gumibogyó, Nevtúra), 
vagy más operatív munkát láttam el (Infopult, Műveltségi vetélkedő - hangosítás, Táska követés - 
állomás, takarítás, pakolás). 

A rendezvény utáni visszacsatban és a záró tábor rendezésében is segédkeztem. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30 000 FT 


