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Elnök

1. Általános feladatok
1.1. Ülések

● A hónapban 4 zárt és 1 nyílt ülést vezettem.
● 1 üléstartó trainingen vettem részt

1.2. KHB feladatok
● Részt vettem 3 HK ülésen, ahol beszámoltam az aktuális

HK-t érintő dolgokról.
● Részt vettem 1 rendkívüli KKB ülésen, ahol a NEK miatt

adódott problémákat oldottuk meg.
1.3. Elnöki teendők

● Gólyatábor előtáborához szükséges szerződéseket
átolvastam és aláírtam.

● QPA-hoz szükséges szerződéseket elolvastam és aláírtam.
● Egyeztettem az SVK körvezetőjével az aktualitásokról,

valamint az elvárásokról.
○ Elvárások: Havi beszámoló, rugalmasság a sürgős

ügyeket érintően.
○ Aktualitások: Simonyi konferenciának 1 beragadt

szerződésének a megoldása. Körvezető váltás,
újoncozási kérdések.

● Telefonon, majd élőben is egyeztettem az ügyvéddel, a jogi
átruházásról, valamint a legutolsó KGY jegyzőkönyvét
leadtam és résztvevő listáját leadtam.

2. Csapat
2.1. Csapat bővítése

● Aktívan kerestem az ötödik elnökségi tagot.
● Észrevételeim alapján ennek sikertelensége, a Covid

okozta időszak utórengése.
2.2. Csapat fejlesztése

● 2 csapatépítést rendeztem a hónapban.



● Az összhang fejlődött, ez az eseti ügyek dinamikus és
összehangolt megoldásában látszik főként.

3. Egyéb
3.1. EHK kapcsolatépítés

● Részt vettem EHK táborban, ahol megismerkedtem több
más kari HK-sal és részt vettem egy ott tartott KKB ülésen.

● Rendszeresen tartottam a kapcsolatot Radácsi
Kristóffal(EHK kollégiumi referens), főleg a NEK-es
időszakot érintő ügyekkel kapcsolatban.

3.2. MÜHASZ
● Rendszeresen tartom a kapcsolatot a MÜHASZ ügyvezető

igazgatójával(Orbán Balázs).
● Fixáltuk a kommunikációs csatornákat, és a kommunikáló

párokat.
● Megbeszéltük a Simonyi nyári táborban történt

nézeteltérést.
● Egyeztettünk a rendezvényeket és a pultot illetően.

Információcsere történt.
3.3. Nagy reszortok

● Megkerestük a SSSL-t, a KSZK-t, a Simonyit, egy
beszélgetésre. Bemutatkozás történt, valamint
megbeszéltük az aktualitások és az egymás felé támasztott
elvárásokat. A Simonyihoz még nem tudtunk menni, mert
nem volt rá augusztusban kapacitásunk, ezt az elmaradást
minél előbb pótoljuk.

3.4. NEK
● Gólyatáborban értesültem az esetről.
● A KFB-vel sikerült még 50 szervezői férőhelyet kiharcolni

Gólyahétre.
● Fognak kárpótlást kapni a kollégiumok. A támogatást

mosógépekre és szárítógépekre tervezzük költeni.


