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Five-0 vezető

Általános KB-s feladatok

Ülések

− Részt vettem a hónapban tartott üléseken.

o Az üléstémákat elolvastam, saját témáimat beterjesztettem, valamint
ezekből felkészültem.

o Ülések közötti tevékenységeimet összeszedtem, hogy be tudjak számolni
róluk a KB többi tagjának.

KB csapatépítés

− Részt vettem a csapatépítésen és a közösen szervezett programokon.

Five-0 feladatkör

Újonc Tábor szervezés

- Az újoncjelentkezéseket és ajánlásokat átnéztem, az adatokat összegyűjtöttem
(név, e-mail cím stb.)

- A Five-0 újoncokat értesítettem a táborról, felmértem a résztvevők számát.
- A felmérés alapján a tábort el kellett halasztani egy későbbi időpontra. Jelenlegi

tervek alapján nyárra.
- Lemondtam a tábor szállását, ami komplikációkkal járt. Ezeket feloldottam és

rendben lefolyt a kommunikáció.



Ülések

- Megtartottam a Five-0 első ülését, ahol kiosztásra került több felelős pozíció is.
o Juniálisch-Iván-nap rendezők, ÁB osztó főrendező, SCH Nyári Tábor

rendezők.
o Az ülés után tartottunk egy csapatépülést.

- A csoport platformjaival foglalkoztam:
o Levelezőlistát hoztam létre és adminisztráltam a tagokat.
o ClickUp felületet hoztam létre, a tagok felvétele folyamatban van.
o Küldtem meghívót a Five-0 Drive-hoz.
o PéK-en adminisztráltam a jelentkezőket, a régi tagokat archíváltam. Erről

értesítettem őket, amivel egy Five-0 öregedés igényét is felmértem.
- Az alakuló gyűlésen kívül egy csonka ülést tartottam, sokakat érintett a KZT, ennek

ellenére egy produktív ülést sikerült lebonyolítanunk.

Felezőbál

− A rendezőkkel aktívan tartottam a kapcsolatot.

− A hetente megtartásra kerülő gyűléseken részt vettem és felkészültem rájuk.

− Segítettem a rendezvény gazdasági kérdéseinek megoldásában. Aktívan tartottam
a kapcsolatot a rendezvény gazdaságisával, Ancsin Zsoltal és a KB gazdasági
felelősével Rózsa Dániellel.

− A HR problémának a felmérése és tanácskérése után a rendező gárdával
feloldottam a problémát.

− A rendezvény körös kapcsolattartójával, Papp Inez Annával leadtam a rendezvény
bejelentőjét és megbeszéltük a körös kapcsolatok menedzselését.

Csillagtúra

− Megtartottam a CST ismertető gyűlését a QPa, amin a QPa csapatok delegáltjait
hívtam meg.

o Az egyeztetést követően elküldtem a Nimitzről összeszedett
dokumentumot és tartottam a kapcsolatot.

o A CST főrendezője Adler John David lett, akivel több ízben tanácskoztam a
rendezvényt illetően.

− A CST időpontja június 19-e lett, ami problémát jelentett az elején. Ez a probléma
fel lett oldva egy Alumióni ülés alkalmával. A probléma oka a 18-ra szervezett
Alumni program volt, végül a kettő rendezvény laza együttműködéssel fog
dolgozni.

− A továbbiakban aktívan segítem a CST rendezését, mint QPa csapattag és KB tag.



Juniális és Iván-nap

− A főrendezőkeresés lezárult, gazdasági felelőst is sikerült találni.

− A Juniálisch és Iván-nap dokumentációját feltöltöttem a Five-0 Drive-ra, hogy
elérhető legyen a rendezők számára.

− Felkerültem az SCH6x levelezőlistára, az Alumnival a rendezvény kapcsán én
lettem a kapcsolattartó.

o Összehívtam egy gyűlést, ahol az Alumni is részt tud venni a rendezvény
struktúrájának kialakításában.

ÁB osztó vacsora

− Az április 28-ra tervezett ÁB osztó vacsora időpontját ismételten el kellett tolni.

o A továbbiakban a Five-0 csoport foglalkozik a rendezéssel, én aktívan
segítem a csoportot a rendezésben.

o A rendezvény főrendezője Várszegi Júlia lett.

Projektek
- Elvállaltam a Make the Koli Szép Again projektet. A projekt megvalósításába a

Five-0 csoportot is belevontam.
o Tartottam egy tájékoztatót és egy mini workshopot a Five-0 csoportnak,

felzárkóztató jelleggel.
o A projekt az ötletelés és tervezés fázisban van, a gyakorlati megvalósulást

nyárra tűztük ki a KB-val, a Five-0 aktívan részt vesz a projekt
háttérmunkáiban is.

- Átvettem egy projektet Bodolóczki Bálinttól, a projektet Csábi Dániellel visszük
tovább.

- Részt vettem a Leltár projekt második gyűlésén. Elvállaltam a körös leltárdoksi
elkészítését.

Egyéb
− Részt vettem a hónapban tartott Alumni üléseken

o Bemutatkoztam és tájékoztattam az Alumnit a Five-0 fejleményeiről.

o A CST főrendezőt bemutattam az Alumninak, együtt sikeresen feloldottuk
a CST és Juniálisch ütközését.

- Részt vettem egy NTG ülésen, a témákra felkészültem. Az ülés után tájékoztattam
a KB-t a fejleményekről.


