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ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 1 online Kari Tanács szavazáson 

 EHK táborban 

 Nyári HK táborban 

 Deal workshopon 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Egyeztettem több emberrel az őszi coach rendszerről, esetleges coachá válásukról 

 Egyeztettem újoncokkal a képviseleti elvárásaikkal kapcsolatban. Következő körben egy 

átfogóbb beszélgetés alkalmával keresem fel mindannyiukat. 

 Gondolkodtam és terveztem a többszintű coach rendszerrel kapcsolatban, a következő 

hónapban egy ülés keretein belül tervezem ezeket véglegesíteni. 

 Elkezdtem kidolgozni a jelenlegi coach rendszer alkalmankénti tematikáját, coach HowTo-t. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Párszor osztottam leveleket. 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Beszéltem Oláh Líviával az augusztusi pályázati időszakról, a hónapban érdemleges munkát 

nem végeztem. 

EGYÉB FELADATOK 
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 Nyári HK táborban, mint az egyik főszervező vettem részt. Többek között: 

 Rögtön a felkérés után tartottam egy táborrendezői megbeszélést a feladatokról, illetve 

mérföldkövekről. Ezen a beszélgetésen jelen volt két tanácsadó, a két rendező, illetve a HK 

alelnöke. 

 Minimum heti rendszerességgel egyeztettem főszervező társammal 

 A tábornak helyszínt találtam, illetve a korábbi keresésben is segítettem a társamnak 

helyszínek ajálásával 

 A tábor gazdasági tervét elkészítettem, illetve eligazítást tartottam a témában Tarapcsák 

Bendegúznak 

 Szintén a gazdasági ügyekkel kapcsolatban egyeztettem többször Parragh Viktorral, illetve 

a tábor hetében összeálló minibizottságban beszélgettünk róla többek között Scheigl 

Józseffel és Bíró AlexandrávaL. Ennek keretén belül telefonon egyeztettünk a HK 

gazdasági felelősével és elnökével is. 

 Egyeztettem telefonon Berkes Mátéval, Berdó Dániellel, Tarapcsák Bendegúzzal és 

Parragh Viktorral miután kiderült, hogy a korábban lefoglalt autó nem áll rendelkezésre. 

 Átnéztem az előzetes programtervet a főrendezővel, majd a hibákat kiküszöböltük, illetve 

módosítottunk egy részén a már korábban említett Scheigl Józseffel és Bíró Alexandrával. 

 Módosítottam kicsit az utazási terven. Emiatt hamarabb kellett indulnunk, mint ami 

előzetesen meg volt hirdetve. Sajnos a buszbérlésen már nem tudtunk korrigálni, de az 

ezzel kapcsolatos felmerülő problémát helyben elintéztem. 

 A táborban apróbb dolgokat láttam el (pakolás, sütés előkészítés, szállásadóval egyeztetés, 

stb...) 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 20.000 FT 


