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TORDAI ANNA AGIBÉL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 9 1. és 2019. 9 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Minden KHB ülésen részt vettem. 

 A Body költségvetésének finomhangolásával foglalkoztam. Többszöri alkalommal egyeztettem 

az új csoportvezetővel a jutalmazást illetően, a projekteket illetően és szeptemberei teendőket is 

áttárgyaltuk. A honlappal kapcsolatosan kiderítettünk a forráskód helyét, az ezzel kapcsolatos 

teendőinket is feljegyeztük és a szükséges lépéseket is megtettük. 

 A Body KGY projektjét írtam meg, ezzel kapcsolatban felkészültem a prezentációra. 

 Mind a két régión megjelentem, prezentáltam a projektemet, valamint a felmerülő kérdésekre 

válaszoltam. A jelzett hibákat a KGY-ig kijavítottam. 

 A KGY-n részt vettem és prezentáltam a Body projektjét, valamint a felmerülő kérdésekre 

válaszoltam ennél és más KB-s projektnél egyaránt. A beszámolómnak fontosabb pontjait 

kiemeltem és prezentáltam a KGY-n. A Body projektet megszavazták, így az ezzel kapcsolatos 

teendőket összeírtam, ütemeztem. 

 A DISZ-es autó kihasználtságát felvittem az általunk vezetett táblázatba. Ehhez kimentem egy 

reggel az Iskolaszövetkezethez. 

 Az ÁB osztó megrendezésre került. Amikor megkaptam a listát az RVT-től, mindenkinek 

kikerestem az e-mail címét és erre kiküldtem a meghívókat. Sikeresen zártuk az estét, minden 

felmerülő operatív feladatban segédkeztem, valamint igyekeztem támogatni a rendezőket az 

estét megelőzően, valamint a rendezvény során is. 

 A Five-0 újonc tábornak helyszínt keresek, ami sok heti munkát jelent, hiszen nagy létszámmal, 

valamint rövid határidővel dolgozok. 

 A Five-0 újoncozás menetérő összehívtam egy gyűlést, mely során átbeszéltük a céljainkat, 

valamint a korábbi módszert is. Ezekből kiindulva alakítottunk a folyamaton. Ez élesben ki is lett 

próbálva, a Five-0 újoncozás megtörtént. Az e-mail kiment minden érintettnek, az egyik program 

lefoglalásra került. A tábor tartalmi részével kapcsolatban megbeszélést beszéltünk meg a 

következő hónapra. 

 Részt vettem egy HK ülésen, melyen a nyári ösztöndíjak elfogadásáról esett szó. Itt igyekeztem 

megvédeni a saját beszámolómat. 

 A Homár kapcsán több egyeztetést szerveztünk össze. Pár alkalommal a sokkal korábbi, de a 

Homár mostani működésével is szorosan összefüggő emberrel, ültünk le átbeszélni az ő 

meglátásait, valamint a belső rendszert igyekeztünk megismerni. Jómagam szerveztem egy 
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találkozót az új csoportvezetővel is, hogy átbeszéljük az ő elképzeléseit, meglátásait és céljait, 

valamint vázoljam a KB oldaláról érkezőket. 

 A Five-0 részére létrehoztam egy Slacket és egy Drive-ot is, mely segíti a jövőbeni munkánkat. 

 Ismételten volt egy stratégiai megbeszélésünk az Iskolaszövetkezettel. 

 Egyeztettem az Újlengyeli házzal kapcsolatban. Érkezett egy foglalás erre hónapra, valamint 

felmerült egy technikai probléma is, melyet igyekeztem megoldani több-kevesebb sikerrel. 

 A VIKÖ-vel kapcsolatos felhívást továbbítottam a Five-0 felé. 

PROJEKTEK: 

 
 

 Park Projekt: A projekttel kapcsolatban egyeztetések zajlanak az Újbuda Prizmával, valamint az 

Önkormányzattal is. A társaság nekifogott a költségvetésnek a kidolgozásához is, valamint 

további megbeszéléseket egyeztettek az érintett szervezetekkel. Felmerült, hogy a környező 

lakosokat milyen úton tudjuk és akarjuk értesíteni a tervekről. Ennek a megszervezése és 

elkészítése már folyamatban van. 

 Tanuló: Kihelyezésre kerültek a tanuló etikettek is, melyek tartalmaznak minden fontos tudnivalót 

a tanuló használatával kapcsolatban. Ennek a kidolgozása régóta zajlott. 

 Szervezetfejlesztés: Jelenleg személyes vélemény és meglátás felmérés zajlott, melynek 

oroszlán részét jómagam intézem, hiszen ha egyedül kellene megtennem mindet, akkor 

várhatóan a haszon sokkal később lenne elérhető. Ez az én részemről 11 emberrel leegyeztetett 

kb.3 órás beszélgetéseket jelentett. A közös kiértékelésnek kitűzött időpontot elérve 

összeültünk, akik vállalták a felmérést és közösen átbeszéltük a tapasztalatainkat és 

igyekeztünk leszűrni a konklúziót is. Ez cirka 7 órás ülést jelentett, aminek során meg tudtuk 

fogalmazni az általános gondolatokat, de nem sikerült még megadni az irányt. Ez a jövőben 

várható majd. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


