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ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 
 Minden KHB ülésen részt vettem 
 A színesbelépők ajánlását és indoklását felvezettem PÉK-re. 
 A Felező Bállal kapcsolatban a megkeresésekre válaszoltam, a korábban elkészült How To-t 

tanulmányoztam. 
 Rendszeresen egyeztettem Bagó Lászlóval a rendezvényeket és projekteket illetően. 
 ÁB osztó főrendezőjét kiválasztottam és felkértem, majd az ő munkáját segítettem aktívan. 
 Részt vettem az EMT-ben, ahol előadást tartottunk a KHB-val a munkánkról. 
 A KHB-nak új jegyzőkönyvvezetőjét felkértem és betanítottam, munkájának elindításában aktívan 

segítem. 
 A Felező bál szervezőit összegyűjtöttem és megtartottam az első gyűlést is, ahol kiválasztásra 

került a gazdaságis és a főrendező is. Továbbá egy rövid tájékoztatást tartottam a 
rendezvényről. Ezt követően a főrendezővel megtartottuk az első beszélgetést is, ahol 
tájékoztattam a feladatairól őt. Azóta is aktívan segítem a munkáját, találkozók keretében 
megbeszéljük az aktualitásokat, valamint az adhoc kérdésekre válaszolok neki online. 

 VIKÖ bíráláson vettem részt. 
 Frissítettem a nimitzen a rendezvények alá tartozó pontok egy jelentős részét. 
 Az első emeleti pályázat nyertes tervezetét elkezdtük megvalósítani, erre a projektre felkértük a 

projektvezetőt is és segítjük a projekt operatív megvalósításának előkészítését is. 
 A Five-0 PÉK-ben nyilvántartott tagjait rendbe raktam, aktualizáltam az adatbázist. 
 A Body ügyével PR és egyéb szinten is foglalkoztam. 
 Az Alumni ügyvezető váltással foglalkoztam. Beszéltem az egyik potenciális jelölttel a kérdésről, 

valamint tartottam a kapcsolatot az Alumnival is szinte napi szinten. Ezen az ügyön kívül 
természetesen az állandó működésükkel kapcsolatosan felmerülő kérdéseket is megvitattuk. 

 Megtartottuk az első Five-0 gyűlést a félév során, amin átbeszéltük a futó projektek jelenlegi 
állapotát és a táborban feljött projektötleteket is újragondoltuk. Ezekről szavazást tartottunk, 
aminek eredményét én később kielemeztem és a legnépszerűbb és leghasznosabb projekteket 
kiválasztva megterveztem a féléves menetrendet. Pár projekthez már van projektvezető is. A 
további kidolgozást egy workshop keretében tervezem, amiről küldtem e-mailt a körnek. 

 A Five-0-sonak meglepetés foltot intéztem. 
 Többszöri alkalommal intézem az illetékesekkel Újlengyel kapcsán. 
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F19: Az ablakost én is igyekeztem felkeresni, hogy az árajánlatot felpörgessük, azonban nem jártam 
túl nagy sikerrel. Ezt leszámítva az F19-ben tárolt szekrények egy részét sikerült elvinnie a jogos 
tulajdonosoknak, valamint megérkezett a megrendelt tárgyalóasztal. A további felszerelésekkel 
kapcsolatban aktualizálás történik és elindítjuk a többi megrendelést is. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70.000 FT 
 


