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TORDAI ANNA AGIBÉL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 1 1. és 2020. 1 31. között végzett tevékenységéről  

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 Minden KHB ülésen részt vettem. 

 A Body projekttel kapcsolatban : Elkészült a kör pontozása, amiben igyekeztem segítséget 

nyújtani. Ezt korlátosan tudtam megtenni, viszont segítségemre volt Palkovics Gábor, akinek ez 

a terület otthonosnak mondható. Továbbá elkészült a beszámoló is, amit átolvastam és minden 

szükséges módosítandót, valamint hiányosságot kijegyzeteltem. Ezeket a KHB többi tagjával 

meg fogom vitatni, valamint a következő hónapban, az első KHB ülésen személyesen is 

szeretnénk beszélni a körvezetővel. 

 Az Alumninkkal közösen megejtettünk egy gyűlést, amikor is átbeszélésre került a szervezet és 

a KHB együttműködésének felfrissítése, valamint az alapok újbóli átbeszélése. Mindemellett 

foglalkoztunk az ügyvezetőnek beszámolójának tartalmi értékélesével is és a társaság jövőbeli 

terveiket is érintőlegesen átfutottuk, valamint egy-két alkalommal ötletelésbe is 

belebocsátkoztunk. Ez az egy alaklom 3 órás beszélgetéssé nőtte ki magát, melyet több, 

hasonló alkalom fog követni. 

 A következő KHB-s generáció kinevelése: Lévén, hogy a csapat még nem alakult meg teljesen, 

így a továbbiakban is az összes, a posztom iránt érdeklődő emberrel is beszélgettem egy 

hosszadalmasabb és személyesebb találkozó keretében, mely során belemélyedtünk a feladat 

árnyoldalaiba és ecseteltünk a vonzó oldalt is egyaránt. Felmértem a jelentkezők személyes 

motivációjukat, valamint a jelenlegi ismeretüket a témában. Ennek fényében írtam össze 

személyre szólóan egy képzési és tudás átadási folyamatot, ami a februári hónap első felében 

kezdetét veszi. A saját posztomat leszámítva érdeklődtem a következő csapat összetételéről is 

és az érintettek közül párral a vizsgaidőszak alatt is több alkalommal sikerült beszélgetni.  

 A hónap első felében sor került a közösségi pontozásra is. Ez az én részemről a következő 

feladatokkal járt: 

 A félév és a nyári időszak során megrendezésre került rendezvényünk külön pontozását 

készítettem elő és közösen a főrendezőkkel együtt készítettük el a végleges pontozást. A 

vizsgaidőszakra való tekintettel igyekeztem tehermentesíteni őket és amiben tudtam 

segítettem a munkájukat, valamint átvállaltam párat. Az szóban forgó rendezvények: Iván 

nap, Schönherz Nyári Tábor, Schönherz Nyílt Nap, ÁB osztó, KB Karácsony.  

 Ezeken a rendezvényeken felül a féléves munkát is értékelnem kellett a csoport részéről. 

Sikeres közösségi pontozásnak mondhatom az ideit, hiszen az általam megajánlott színes 

belépőknek nagy százaléka is megszavazásra került. A pontozás során a nyári időszakot 

és a féléves projektmunkákat, egyéb segítségeket a ház és a KHB felé, valamint a táborok 
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és csoport tevékenységek során felmutatott munkákat kellett sorra vennem minden tagot 

érintőleg (régiek és újak egyaránt). 

 Minden új tagot emlékeztettem, hogy ne halassza el a lehetőséget jelentkezni a körbe, 

valamint azoknak, akik elfelejtették, személyesen is írtam egy emlékeztetőt. 

 Az elkészült pontozásokat feltöltöttem és egy nagy táblázatot gyúrtam belőle. Ezeket a 

táblázatokat Palkovics Gáborral személyesen is átbeszéltem, hogy az alkalommal, amikor 

szükség volna rá a megfelelő érdekképviseletet tudja biztosítani a tagok számára. 

 A végleges, elbírált pontozást egyenként fel kellett vinnem a PÉK rendszerbe.  

 További felmerülő ad hoc feladatokban vettem ki a részem.  

PROJEKTEK: 

 
 **F19:** A megrendelés a hónap során megtörtént. Ez sok kört futott a KHB-n belül és a 

projektvezető között. Ennek számos oka volt, mint például az IKEA-nak a raktár helyzete és az 

akciók aktív változása, valamint az onnan történő elszállítás módszere is. A megérkezett 

termékek összeszerelése és a terem berendezése még folyamatban van, amint  mindenki 

visszaér a kollégiumba és elkezdődik a félév intenzívebb munka indul el. A korábban 

berendezett tárgyaló berendezésében esett kárnak utána jártunk, valamint felvettük a gyártóval 

a kapcsolatot. A fejlemények sajnos csak a februári hónap során várhatóak. 

 **Park Projekt:** A korábbi beszámolómban említett válasz megérkezett és személyes találkozót 

indukáltak ismét. A költségvetés majdnem kész lett, valamint a környező lakóközösségnek az 

önjelölt képviselőjével felvettük a kapcsolatot és várunk a válaszára, amelyben egy személyes 

találkozót kértünk tőle. 

 **Kutyás Projekt:** Egyik a friss ötletek közül, melynek akadt egy projektvezetője a 

közelmúltban. Érkeztek a részéről a szerveztünk működésével és külpolitikájával kapcsolatos 

kérdések, melyekre részletes választ tudtam adni. Ezen felül az egyetem is érdeklődést mutatott 

hasonló témában, ezzel kapcsolatban egyeztetünk velük. 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA: 

 
 Az év első Five-0 gyűlése 

 A Felező gyűlés 

 KGY részvétel 

 ÁB osztó főrendező kiválasztása és felkérése 

 ÁB osztó megrendezése 

 Body előrelépés 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


