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ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA

 
 
 A kitűzött időpontban újabb gyűlést tartottunk a 5-0-sokkal 

1. a gyűlésen beszámoltak a projektvezetők az eddigi előrehaladásokról és újabb célokat és 
határidőket tűztek ki maguk elé 

2. a korábban kitűzött újabb projekteknek az előrehaladását figyeltem 
3. az újoncozós táborra kitűzött időpontra elkezdtük szervezni a tábor és a programot 
4. az újoncokat bevontuk a futó projektekbe. 

 Minden KHB ülésen részt vettem 
 Konditerem marketinggel foglalkoztam, az osztásoknak az idejét hirdettük meg, valamint 

megkerestem a marketinges embereket erre a feladatra 
 Megrendezésre került a 5-0 csapatépítő tábora is, ahol Bagó Lászlónak, korábbi 

csoportvezetőnek a búcsúztatását is megtartottuk, valamint a közelgő újonctábornak a 
programjával is foglalkoztunk. 

 Megrendezésre kerül az újoncozós tábor, amivel kapcsolatban számos feladatot láttam el, 
kapcsolatfelvétel és program összeszervezésén túl, a lejutós tábor egyik állomásán is részt 
vettem. A táborban több blokkal is készültünk az újoncoknak, amiknek a kidolgozása az én 
dolgom volt. Ebben segítségemre volt Bagó László, Kovács Norbert és Rakota Szabolcs is. A 
tábornak az operatív megszervezése és lebonyolítása az én feladatom volt. Az idei tábor is 
Gödön került megrendezésre, itt igyekeztünk az EHK-s kéréseknek eleget tenni a helyszínnel 
kapcsolatban. A program és csapat összefogásán kívül megteremtettem az újoncok 
befogadására alkalmas teret és légkört. 

 PPP10 rendezvény rendezése, operatívan megvalósítandó feladatok felosztása. A marketinggel 
is én foglalkozom, együttműködve az SDS körünkkel. Ezzel az eseménnyel kapcsolatban 
rendszeresen tartom a kapcsolatot az Alumni vezetőségével, személyes találkozók és e-mailek 
formájában. 

PROJEKTEK

 
 

 F19: Sajnos az ablak ügyében keressük az újabb, számunkra optimálisa utat a felmerült 
problémák megoldására. Ezen felül a tárgyalóba tervezett asztalnak az optimalizálása is 
megtörtént, lemérték a szükséges és maximális méreteket a projekt tagjai a KB által előre 
meghatározott érvek alapján. 

 Mosókonyha etikett: A beszerzésre vár a projekt, azonban ez személyes ráérés miatt csúszik a 
projektvezetők részéről. 

 Tanuló: Az okosfalhoz rendelt szükséges tisztító eszközöket beszereztük, már csak a KOFER-re 
várunk a filcek beszerzésével kapcsolatban. Az etiketthez eddig összegyűjtött információt kicsit 
kibővítjük az újoncok véleményeivel és meglátásaival. 
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 Park Projekt: A csapat talált lehetőséget egy profibb grafika és mérnöki elrendezés 
megalkotására, valamint történnek az egyeztetések a Főkert Zrt.-vel is párhuzamosan és egyéb 
szervezettek egyaránt. Megvannak az újabb todo-k. Kitűzésre került a kollégium környékének 
rendbeszedése kertészkedéses úton, ennek időpontja pedig: 11.10. (szombat). Ebben a Főkert 
Zrt. biztosítani fog csapatot vagy szakembert a segítségünkre. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70.000 FT 


