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ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
Az általam szervezett HK-KB csapatépülés a hónap első napján került megrendezésre. A 
csapatépülés célja a két diákszervezet szorosabb kapcsolatának kialaktása volt. A csapatépülésen részt 
vettem, a Bizottság más tagjaival együtt. 
Augusztus első hétvégéjén rendeztük meg a kollégium nyíltnapját, melynek szervezésében kivettem a 
részemet. Augusztusban az utolsó simításokban segédkeztem. Utolsókörös PR-ért én feleltem, mely 
magába foglalja a facebook oldalunkon közzétett információkat, valamint a kapcsolattartást a 
gólyatábor szervezőivel, akiken keresztül elértem a gólyákat. Így még egy információs plattformhoz 
jutottam, amin keresztül tájékoztattam őket a nyíltnapról. Ahhoz, hogy a gólyatábor plattfomjain 
keresztül hirdethessek, úgy kellett megfogalmaznom a mondanivalómat, hogy a gólyatábor 
feelingjéhez passzoljon, tehát írtam egy ilyen szöveget is a nyíltnaphoz. A nyíltappal kapcsolatban én 
válaszoltam meg a felénk érkező emaileket, és egyéb megkereséseket. Az első nyíltnapon részt vettem 
az operatív előkészületekben, a túrán, és az eseményt lezáró visszacsat ülésen. Az eseményt követően 
frissítettem az sch.bme.hu weboldalt, hogy ott a nyíltnap fül alatt ne a már elmúlt időpontok, és nem 
aktuális információk legyenek láthatóak, hanem egy olyan informatív oldal legyen, melyen keresztül 
az érdeklődők minden kérdésükre választ kapnak. 
A gólyatáborban a Kollégiumi Bizottság megjelenéséért én feleltem. A megjelenéshez szükséges 
egységes pólók elkészíttetése is az én feladatom volt. Ennek megfelelően, a júliusban elkészült minták 
alapján, most augusztusban elkészíttettem a a pólókat is. A Gólyatáboros megjelenésünkhöz én 
tartottam a kapcsolatot a második illetve a negyedik nap rendezőivel. A második napon kiálltunk a 
gólyák elé, ahol bemutatoztunk, és felvázoltuk annak a nyereményjátéknak a részleteit, melyet én 
dolgoztam ki, és készítettem elő. A nyeremények kiválasztásáért is én feleltem, beszerzésükért pedig 
Abigél felelt. A nyereményjáték egy ötletgyűjtésből állt. A szavazóládába, melyet szintén én 
készítettem, minden gólya bedobhatta fejlesztő jellegű gondolatait, és mi, még a táborban az 500 
hallgató pályázatát feldolgoztuk, és a legjobbnak ítélt tíz pályázatot megjutalmaztuk. Ehhez 
kapcsolódik a negyedik napos megjelenésünk, ahol a nyereményeket kihírdettük a résztvevők előtt. A 
nyereményhirdetést követően egy standnál válaszoltuk meg a gólyák kérdéseit, észrevételeit. Bizonyos 
nyertesek nem tudták átvenni nyerményüket a tábor ideje alatt, őket én értesítettem ki a későbbi 
átvételi lehetőségekről, és magáról a tényről, hogy nyertek. 
A gólyatábor folyamán részt vettem a kihelyezett KB üléseinken. Ezeken az üléseken a vállalt 
projektjeinken dolgoztunk, illetve egy olyan anyag alapjait raktuk össze, mely átfogó bemutatással 
szolgálhat majd a jövőben a KB-ról és a kollégiumról minden üzleti partnerünknek. Az ülések 
hozzávetőlegesen 12-14 órát vettek igénye a gólyatábor ideje alatt. 
Résztvettem egy ülésünkön, melyet a kollégiumban tartottunk már, és a fentebb említett PR anyag 
volt a fő témája.  Elbíráltuk az idei Schönherz Qpa költségvetését. 
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Augusztusban volt egy találkozónk a Bizottság tanácsadóival, az iskolaszövetkezet munkatársaival. 
Ezen a találkozón projektjeinkhez kaptunk tanácsokat, javaslatokat. Felvázoltuk a jövőre vonatkozó 
terveinket a Bizottság berkein belül, melyet ők véleményeztek, lehetséges útvonalakat fedtek fel 
előttünk. 
A fentebb említett, a Bizottságot bemutató dokumentumot én lektoráltam. A dokumentumnak egy 
hivatalosabb formát kölcsönöztem, az általunk összeírt pontokat a dokumentum céljainak 
megfelelően szövegeztem, majd a tanácsadóink javaslatait követóen bizonyos pontokat 
módosítottam, kifejtettem. 
Munkásságunk szempontjából a hónap legfontosabb ülését a kihelyezett stratégiai táborunkban 
tartottuk. Ennek helyszíne Szálka volt. A szállással én tartottam a kapcsolatot, miután a Bizottságunk 
elnöke lefoglalta azt. Róberttel közösen előkészítettük a beszerzési listát a táborra, hogy magunkra 
tudjuk főzni. Ez komoly logisztikát igényelt ahhoz, hogy egy alacsony költségvetésű, de elegendő 
mennyiségű menüsort összeállíthassunk. A későbbi beszerzésben is részt vettem, valamint én 
vállaltam a későbbiekben az ételek elkészítését is, ezzel segítve a megfelelő munkakörnyezet 
előállítását egy eredményes üléshez. A Stratégiai táborban hozzávetőlegesen 14-16 órányi ülést 
számolhatunk. Ezeken az éves költségvetést néztük át, valamint elvégeztük az utolsó módosításokat 
is.  

PROJEKTEK 

 
 Kollégiumi nyíltnap szervezése 

 Gólyatábor megjelenés 

 Stratégiai tábor szervezése 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


