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BAGÓ LÁSZLÓ 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. április 1. és 2018. április 11. között végzett tevékenységéről 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA 

 
 
 Állandó feladatok: 
 Minden eddig megtartott KHB ülésen részt vettem. 
 Összehívtam és megtartottam az első Five-0 ülésemet, amelyen többek között megtörténtek az 

eddigi projektekről való beszámolások, valamint az újabb feladatoknak kijelöltük a felelőseit. 
Ezeknek a feladatoknak és projekteknek a lebonyolítását szemmel tartom azóta is. 

 6 alkalommal egyeztettem az illetékes szervekkel a DISZ-es autó igénylésének okán. 
 Alumni hírlevéllel kapcsolatban tartottam a kapcsolatot az illetékes szervezetekkel, valamint az 

általuk igényelt rendezvényt megelőző tevékenységekben részt vette, segédkeztem. 
 Eseti ügyek: 
 Beszélgettem a rendezvényes nevelőtanárral az elképzeléseimről és a közös munkáról. Itt 

számos a Házat érintő ügyre és rendezvényre kitértünk operatív és stratégiai megközelítésben 
is. 

 Számos alkalommal beszélgettem Zámbó Krisztiánnal, mint tapasztalt taggal a Ház környékéről. 
Érintettünk számos nagyrendezvénnyel kapcsolatos témát. 

 Tartottunk egy általános Schönherz QPA-val foglalkozó megbeszélést az érintettekkel, amin 
kitértünk a QPA stratégiai és operatív megvalósítására is, valamint az aktuális helyzetről is szót 
ejtettünk. Ennek folytatása várható. 

 Minden projekt felelőssel beszélgettem a gyűlésünket megelőzően, hogy lássam jelenleg hogyan 
állnak. Ahol gondok merültek fel, ott az érintett szervekkel közösen megoldást találtunk rá, illetve 
a jövőben is várható még fejlemény velük kapcsolatban. A projektvezetőkkel átbeszéltük tehát az 
eddig történteket és a még szükséges lépéseket a cél elérésében, valamint tanácsot adtam nekik 
a folytatást illetően. 

 A saját projektjeimmel kapcsolatban felvettem a kapcsolatot az illetékes szervekkel, illetve 
emberekkel. Megterveztem az előrehaladás menetét. 

 A HSZI-s projektekkel kapcsolatban összeszedtem a lehetséges projekteket és ezeknek a 
kidolgozását is megkezdtük, hogy amint elérünk a döntés pillanatába, könnyebb helyzetünk 
legyen és egy jól megalapozott döntést tudjunk meghozni. 

 Az új KHB-s jegyzőkönyv vezetőknek segítek a munka lendületének felvételében, illetve az 
elvárásokat és tapasztalataimat is megosztottam velük a munkát illetően. Természetesen 
biztosítottam őket afelől, hogy ha bármilyen segítségre van szükségük, nyugodtan forduljanak 
hozzám bizalommal. Ezzel az ajánlatommal már éltek is. 

 Kidolgoztunk egy listát a következő év NTG tagjairól, akikből a mi elképzeléseink szerint 
megfelelő mentor és tanácsadó válhatna. Az NTG szerepéről is tartottunk egy beszélgetést a 
KHB-val. Ezeknek a folyamatoknak a következő hónapban (május) lesz eredménye, illetve 
természetesen további egyeztetéseket igényel az NTG-vel közösen is. 

 Valamint a levelező rendszerem és időmenedzsmentem jelenlegi KHB-s teendőimhez való 
konfigurálása. 

https://wiki.vik.hk/doku.php?id=elnok:havibeszamolok:18_03_kb:bagol
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PROJEKTEK 

 
 
 Tanuló projekt: Új felelős lett kitűzve a tervezetteknek megfelelő fejlesztések gazdasági tervének 

kidolgozására, valamint az igényfelmérésre is. Ezzel kapcsolatban hamarosan fejlemények 
várhatóak. 

 Park Projekt: A víztározó helyzetével kapcsolatban számos szervezettel vették fel a kapcsolatot a 
projekten dolgozók. Ennek felügyeletét végzem én, valamint a projekten belül aktívan részt 
vettem a terv kidolgozásában. 

 Level Up: A projekt a Five-0 alól nőtte ki magát, így a segítséget most is megadtam a nagyobb 
döntések meghozatalában illetve stratégiai útmutatást adtam a vezetőknek. A következő 
rendezvényükkel kapcsolatban beszéltünk többször is, valamint esett szó a jövőbeni 
elhelyezkedésükről a Házon belül. 

 F19: Jelenlegi helyzete a félkészt jellemzi. Ennek a projektnek a befejezésén folynak a 
munkálatok. Itt is stratégiai tanácsokat adtam, illetve átbeszéltük a gazdasági megfontolását is az 
ügynek. Felvettem a kapcsolatot Szofridt Gergely, aki tud segíteni nekünk a nyílászárókat érintő 
kérdésekben. 

 Mosókonyha etikett: Itt is ki lett jelölve több felelős is, akiknek az aktív munkáját is figyelemmel 
fogom kísérni. Irányelveket és elvárásokat osztottam meg velük. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


