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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.

− Felkészültem és részt vettem a FKPR bíráláson.

KB csapatépítés

− Részt vettem a csapatépítésen és a közösen szervezett programokon.

KB tréning

− Részt vettem a hónapban tartott tréning alkalmakon.

o A tréning témáit elolvastam és felkészültem rájuk.



Five-0 feladatkör

Újonc Tábor szervezés

− Kitűztem a tábor szervezését érintő gyűléseket, külön foglalkoztunk a lejutással
és a blokkokkal:

o A blokkok átszervezéséről szerveztem gyűlést, ezt a gyűlést Gál Gyula
vezette le, az FKPR bírálás miatt hiányoztam róla. A gyűlést megelőzően
tájékoztattam Gyulát a tervekről és megbeszéltük a napok ütemtervét.

o A gyűléseken készült logokat átolvastam és tisztáztam.

o A lejutás ütemterv szerint halad. Ebben nagy segítségemre van jelenleg is
Gál Gyula, ezen úton is köszönöm neki a segítséget.

o A blokkok átdolgozása a tervek szerint halad, a tábort megelőző hétre
készen lesznek.

− A tábor rendezésére jelentkező emberekkel aktívan kommunikálok.

− Beütemeztem a következő gyűlést a blokkok átbeszéléséről, erre felkészülök és
megtartom a gyűlést.

Felezőbál

− A rendezőket első lépésben egy rendezvényt összefoglaló word dokumentációval
segítettem, amit Nimitz-ről szedtem össze, valamint egészítettem ki, fésültem
össze és formáztam.

− A rendezőkkel aktívan tartottam a kapcsolatot.

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

− Konzultáltam az NTG-vel a HR problémáról. Ezek alapján felkerestem az RVT-t és
a rendezőknek is tanácsot adtam a HR bővítését érintően.

Csillagtúra

− Felvettem a kapcsolatot a Lábosch és az Elvonásch csapatával.

− Összeszedtem a rendezvényről egy tájékoztató dokumentációt, amit formáztam,
összefésültem és kiegészítettem.

− A továbbiakban a csapatokkal aktívan tervezem tartani a kapcsolatot.

− Az Alumni felajánlotta a rendezésben a segítségét, a csapatokat hamarosan
átirányítom az Alumnihoz ezzel.

Juniális és Iván-nap

− Megkezdtem a főrendező keresését, az Alumni kérésére hamarosan tájékoztatom
őket is ennek fejleményeiről.

− Összeszedtem Nimitz-ről az Iván-napról egy dokumentációt, amit kiegészítettem
a Juniális résszel, mivel erről nem volt dokumentáció sehol.



KB protokoll rendezvények

− A nagytermek aktualitásai miatt a rendezvényeknek új időpontokat kellett
keresnem, ez sikeresen lezajlott.

− Az ÁB osztó vacsorára és a Juniálissal egybekötött Iván-napra megkezdtem a
főrendező keresését.

− Alumni ülésen tájékoztattuk Fenyő Mátéval az Alumnit a jelenlegi helyzetről és a
Juniális elképzelését tárgyaltuk át.

Eseti ügyek
− A plakátolási szabályzaton dolgoztam. Ezt véleményezésre a KB és az RVT elé

vittem.

o Az érkező hozzászólásokkal kiegészítettem, március első KB ülésére újra
beterjesztettem véleményezésre, ez elfogadásra került.

o Megkértem Török Sámuelt, hogy a plakatolas@sch.bme.hu címre kerüljön
fel a KB.

− Egyeztettem a Zöld Körrel a plakátolási igényeikkel kapcsolatban kapcsolatban.

− Befejeztem a KB és az Alapítvány raktárainak leltárát. A táblázatokat felvittem a
KB-s drivera.

Egyéb

EMT

− Részt vettem az Első Másodéves Táboron. Remek élmény volt számomra, úgy
érzem sokat tanultam belőle

− Ezen úton is szeretném megköszönni a tréner és SV gárdának a tábor élményeit.
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