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TORDAI ANNA ABIGÉL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. május 1. és 2018. május 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 
 Minden eddig megtartott KB ülésen részt vettem. 
 2 alkalommal egyeztettem az illetékes szervekkel a DISZ-es autó igénylésének okán. 
 Alumni hírlevéllel kapcsolatban tartottam a kapcsolatot az illetékes szervezetekkel, valamint a két 

szerveztek közti kapcsolatnak a jövőben történő kommunikációjáról, valamint gördülékeny 
mivoltáról egyeztettem a szervezet vezetőségével. 

 A hónap során megtartott NTG és FB ülésekből 1-1 alkalommal részt vettem. 

ESETI ÜGYEK:

 
 

 Néhány alkalommal beszélgettem Zambó Péterrel, mint tapasztalt taggal a Ház környékéről. 
Érintettünk számos nagyrendezvénnyel kapcsolatos aktualitást, ahogy azt az előző 
beszámolómban is említettem. Ennek a hónapban további fejleménye született és ennek 
megfelelően a Felügyelő Bizottság bizonyos tevékenységeihez szükséges információkat 
összeszedtem és kidolgoztam. 

 A saját projektjeimmel kapcsolatban megtettem a korábbi tervezetben kijelölt határidős 
tevékenységeket elláttam. Ide tartoznak bizonyos felmérések és költségvetések, amiket a 
későbbiekben ki fogok fejteni. 

 A HSZI-s projektekkel kapcsolatban összeszedtem az általunk javasolt projektek 
megvalósításához szükséges lépéseket és az azokkal járó költségeket, amikre viszonylagos 
hozzáértésünk rálátást enged. Ezeket részletesen átbeszéltem a Five-0 csapatom tagjaival, így 
előkészítve a projekteket döntéshozatalra. 

 Az általunk és az NTG vezetőivel közösen megalkotott lista alapján megtörténtek a tagok 
felkérései, ami engem oly módon érintett, hogy a jövőbeli KB-s nevelőtanárt volt szerencsém 
felkérni Bagó László személyében. 

 A Five-0-sok tevékenységét személyenként ellenőriztem és felügyeltem tekintettel a félév végi 
időszakra, valamint a vizsgaidőszakra a további tevékenységek és azok határidejét ennek 
megfelelően egyeztettük össze. 

 A Five-0-sok nyári aktivitását elkezdtem felmérni, aminek a feldolgozása a következő hónap 
feladata lesz, hogy mindenki megfelelő módon tudjon tervezni a nyári projektekkel. Ezzel 
kapcsolatban megneveztem az opcionális nyári projektek. 

 Az Iván nap és a Schönherz Nyári Tábor főrendezőinek kiválasztása és felkérése megtörtént a 
hónap során. Mindkettejükkel átbeszéltük a szükséges lépéseket és a rendezvényükkel 
kapcsolatos információkat is. Mind a két rendezvény rendezői csapatának tagjai is fel lettek 
kérve, valamint az első gyűlések és a lépések a szervezések során megtörténtek. Aktívan tartom 
a kapcsolatot a főrendezőkkel, így minden kérdésükben igyekszem legjobb tudásom szerint 
válaszolni amilyen hamar csak engedik egyéb elfoglaltságaim. 
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 A Five-0 SZMSZ-ének megírását és az abban foglalt alapelvek meghatározása is megtörtént 
határidőre. Ezzel személyesen csak én foglalkoztam és számba vettem a jelenlegi működését a 
csoportnak, valamint a jövőben elvárt tevékenységeket és működési feltételeket. 

 Az FNT-ben a festést követően az esztétikai és biztonsági célt szolgáló élvédő bőröket, valamint 
a terem hangulatát emelő fém logózott lapokat is visszahelyeztük a régi helyükre. Ennek egy 
szervezett keretet adtunk a Five-0-n belül meghirdetett program címén. 

 Részt vettem a hónap során megrendezett Vezetőségi táborban. Aktívan részt vettem a 
konstruktív blokkokban. 

 A félévben megrendezett ÁB osztónak a közösségi pontozása és a visszacsatolásnak 
megvalósulását kezdeményeztem és ellenőriztem. 

 Az Iván napon hagyományok szerint kiosztandó ajándékok összeszedése és az ezekkel 
kapcsolatos ötletelés megszervezése is megtörtént, azonban ennek eredménye csak a jövő 
hónap során várható. 

 A hónap során néhány rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő problémákat általában KB szinten 
kezelésre kerültek, amiben több alkalommal személyes megbeszélések váltak szükségessé, 
melyeken én is részt vettem. 

PROJEKTEK:

 
 
 Tanuló projekt: A nyáron esedékes kollégiumi festések következtében megtörtént a 

költségvetés kidolgozása, valamint a tanulók lemérése és döntés született arról is, hogy mely 
tanulókat érint a tervezett fejlesztés. Ennek meghatározását közösen, KB szinten határoztuk 
meg meghatározott és logikus elvek alapján. Mivel a döntést korábban kellett meghozni, 
minthogy az igényfelmérést meg tudtuk volna kezdeni, így az érvényét és értelmét vesztette. 

 Park Projekt: A projekttel kapcsolatban kikerült a hónap során egy igényfelmérő form, mely a 
kollégisták véleményét volt hivatott felmérni. Ennek az eredményére várunk a további 
lépések elkövetkeztével. 

 Level Up: A hónap során megrendezésre került egy újabb eseményük, mely nagy sikert 
aratott minden téren. Ennek megszervezése már az RVT-vel közösen történt. Nekem ezzel 
kapcsolatban mentális és stratégiai tanácsadás volt a szerepem. 

 F19: A projekt jelenleg az SVK-n áll. Utánajártam az ottani aktivitásoknak, valamint jeleztem 
a sörgősségét a munkájuknak. 

 Mosókonyha etikett: A projekthez csatlakozott egy újabb résztvevő, aki már kitalált és 
alkalmazott nagy sikerrel egy a terveknek megfelelő etikettet és jelezte érdeklődését a 
projekttel kapcsolatban. Személyes egyeztetések után bekerült a projektet megvalósítók 
körében. Ezzel kézzelfogható eredmény a következő hónapban várható. 

 HSZI-s: Ezzel kapcsolatban leírtam a fontos és jelenlegi helyzetet egyel feljebb. 
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VÁLLALÁSOK KÖVETKEZŐ HÓNAPRA:

 
 A következő hónap során a nyári vállalások kiértékelése azoknak megfelelően beosztani és 

menedzselni a nyári tevékenységeket. 
 Leltár kidolgozása és operatív lebonyolításának megszervezése és menedzselése. 
 Közösségi pontozás összeállítása 
 Mosókonyhaetikett megalkotása 
 Iván nap lebonyolításának felügyelete 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


