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LANOSCH 

 
 
A vizsgált időtartam során a kör földszinti nagy teremben tartott nyitásain (Önök kérték, 
esélykiegyenlítős, RTS), és az egyik kisebb első emeleti nagyteremben tartott egynapos bajnokságán 
is részt vállaltam (HearthStone Bajnokság), illetve az összes körgyűlésen aktívan részt vettem.  
 
Többségében a helyszín bepakolásában, illetve előkészítésében, végül pedig a takarításban 
elbontásban voltam a legaktívabb.  
 
Rendezvények közben az eseménytől függően segítettem a főrendezőnek a vendégek, körtagok 
koordinálásában. QPALAN elődöntőinél többed magammal felügyeltük a megfelelő lefolyást.  
 
A félévben megtartott öregavatás szervezésében és megvalósításában is segédkeztem egyaránt 
személyesen és ötleteimmel is. A kör ingóságainak leltározásán is dolgoztam. 

AC STUDIO & LIVE 

 

A vizsgált időszak során közel 40 rendezvényen dolgoztam a technikai lebonyolításban, mely több 
mint 250 munkaórát ölel fel. 

Több nagyobb volumenű rendezvény is található köztük (Mátrix, Ökörsütés, Gólyabál, Simonyi 
Szakmai napok, PPP10,Schönherz Meetup, Parkett Klubbok, LevelUp-ok, MMMK estek, karaokek), 
melyeken mind vállaltam felelős posztokat. Mátrixon az eszközök bérlését intéztem, e mellett 
Meetupon, szakmai napokon, illetve a PPP10-en pedig a hangosításért feleltem. 

Az eddig említett nagyobb események akár több napos, hetes előkészületeket igényeltek, majd a 
rendezvény közben, előtte és utána lévő napon is nagy odafigyelést és komoly munkát igényeltek, 
akár a teljes nap hosszában is. 

Az előző félév során új irányt találtunk ki a tanfolyam részére, melynek változtatásait megpróbáltuk 
beépíteni a képzésünkbe, illetve további módosításokat újdonságokat találtunk ki több gyűlés 
keretében a következő félévekre. 

Tanfolyam felelősként levezényeltem az idei több alkalmas képzésünket.Az összes kör által tartott 
sima, illetve vezetőségi gyűlésen is aktívan részt vettem, a közösség aktív tagja voltam. 

Ezek mellett a félév során sok karbantartási munkálatot végeztünk a földszinti nagy teremben 
(állmennyezet kábelezés, villamos hálózat felújítása, install hang-, video-, fényrendszer átalakítása), 
hogy félévkezdésre projektjeink lefussanak. 
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