
 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu - hk@vik-hk.bme.hu 

Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

 

PALKOVICS GÁBOR 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 4. 1. és 2019. 4. 10. között végzett tevékenységéről 

 
 
ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 
 KHB üléseken való rendszeres részvétel 
 Heti rendszerességű RVT ülés megtartása (5 db) 
 Kiírtam a 2019.04.02-én tartandó RVT ülés meghívóját 

 Felkészültem az Ülésre 
 Egyeztettem az újonnan megválasztott KHB-val az RVT-nél való bemutatkozással 

kapcsolatban 
 Levezettem a Gólyatábor 4. nap témát az ülésen 
 Egyeztettem Csepreghy Mártonnal az RVT-nél való bemutatkozással kapcsolatban 
 Levezettem a „Mi történt a reszortomban beszámoló” témát az ülésen 
 Levezettem az RVT-s projektek témát az ülésen 
 Egyeztettem Farkas Levelntével az új KSZK-s reszortvezető helyettes, és reszortgazdaságis 

bemutatkozásával kapcsolatban 
 Levezettem a Játszóház ajándékozási megkeresés témát az ülésen 
 Egyeztettem Révfalusi Csongorral a Sport reszort reszortgazdaságis bemutatkozásával 

kapcsolatban 
 Levezettem a Reggelisch köralapulás témát az ülésen 
 Levezettem a KSZK amortkeret témát az ülésen 
 Levezettem az Aktualitások témát az ülésen 
 Elvégeztem a szükséges utómunkákat 

 Kiírtam a 2019.04.09-én tartandó RVT ülés meghívóját 
 Felkészültem az Ülésre 
 Egyeztettem Pálfi Csabával a Hetek az ülésen való bemutakozásával kapcsolatban 
 Levezettem a Játszóház szerződés témát az ülésen 
 Adatot gyűjtöttem a reszortvezetőktől, hogy mire használják a köreik az ENT-t 
 Levezettem a Körös SZMSZ-ek témát az ülésen 
 Kikértem a véleményét az RVT-nek a „Nagy RVT”-vel kapcsolatban 
 Levezettem a KPR kiírás elkezdését 
 Elvégeztem a megfelelő utómunkákat 

 Az RVT ülések elő- és utómunkáinak elvégzése heti rendszerességgel 
 Az alábbi RVT döntések meghozatala után ezek felvezetése a határozati tárba, majd ezek 

szerint való eljárás: 
 |1/2019.04.02 | Simonyi Károly Szakkollégium keretigény 
 |2/2019.04.02 | Játszóház ajándékozási megkeresés 
 |3/2019.04.02 | Reggelisch köralapulás 
 |4/2019.04.02 | Palacsintázó KPR módosítás 
 |5/2019.04.02 | KSZK amortkeret költés 
 |1/2019.04.09 | Játszóház szerződés folytatása 
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 |2/2019.04.09 | kpr.sch.bme.hu-t használjuk keretigény/KPR módosításra 
 |3/2019.04.09 | Sport reszort keretigény 
 |4/2019.04.09 | MMMK KPR módosítás 

 Részvétel 2 HK ülésen 
 Rendszeres RVT-vel kapcsolatos operatív munkák végzése (ülés kiírás, teremfoglalás, stb) 
 AC-IÖCS probléma megoldása 
 KB Ovi-ban való aktív részvétel 
 A poszthoz kapcsolódó jogkörök átvétele elődömtől 
 A poszthoz kapcsolódó feladatok betanulása 
 Folyamatos egyeztetés az elődömmel a posztommal kapcsolatos kérdésekről 
 Tárgyalás a Schönherz Kollégiumért Alapítvánnyal az alapítványt érintő kérdésekről 
 Az RVT-sek munkájának felügyelete 
 Részvétel a KB/ÁB kártyák helyzetéről szóló workshopon 
 NTG ülésen való részvétel 
 Protokoll rendezvényeken való részvétel (Simonyi Konferencia, SCH 57, stb) 
 Megfelelő interfész voltam a KB és az RVT közötti kommunikációban 
 Intézkedtem a 8. nyomtató kérdése ügyében 
 Mivel a nyári időszakban leterhelt az RVT, ezért létrehoztam egy olyan platformot, ahol nyomon 

tudjuk követni, hogy ki mikor ér rá a nyári bírálások megtartására 
 Egyeztettem Tordai Abigéllel a DISZ-es autó és az Újlengyeli szállásról 
 Egyeztettem Parragh Viktorral az AC-IÖCS probléma ügyében 
 Egyeztettem Kiss Dáviddal az AC-IÖCS probléma ügyében 
 Egyeztettem Móricz Tamással az AC-IÖCS probléma ügyében 
 Egyeztettem Pálfi Csabával az AC-IÖCS probléma ügyében 
 Egyeztettem Parragh Viktorral a leltár kérdésével kapcsolatban 
 Egyeztettem Varga Dániellel a KB/ÁB kártyák ügyében 
 Átbeszéltük Gulyás Róberttel a KPR kiírás gazdasági részét 
 Egyeztettem Csupity Lászlóval a kpr.sch oldalt illetően 
 Egyeztettem Vetési Dániellel a Kakas-Homár ellentét ügyében 
 Egyeztettem Kiss Dáviddal a Kakas-Homár ellentét ügyében 
 Egyeztettem Fedor Zsomborral a leltárral kapcsolatban 
 Tájékoztattam a körvezetőket, hogy mostantól csak a kpr.sch.bme.hu oldalon adják le Évközi 

támogatási és KPR módosítási kérvényeiket 
 Egyeztettem Szodfridt Gergellyel, és Parragh Viktorral a 1619 ablak ügyében 
 Egyeztettem Tutkovics Andrással a Vörös Kakas Fogadó helyzetéről 
 Elintéztem a Reggelisch kör körréalapulása kapcsán a PÉK-es adminisztrációkat 
 Egyeztettem Dohanics Pállal, hogy hány RVT-s és volt RVT-s jogosult a Schönherzes pulcsikra 
 A KB/ÁB kártyákról szóló workshopon való döntéseknek megfelelően jártam el 

PROJEKTEK 

 
 

 Mivel az RVT és a KB jogosult a Schönherzes pulcsikra, és ezen pulóverek készlete 
megcsappant a KB raktárban, ezért meghatároztam a pulóverek méretének megfelelő 
eloszlását a Schönherzes beszerzési trendek szerint, majd ezeket megrendelve, és 
beszerezve biztosítottam azt, hogy a Pulcsi és Foltmékör öntevékeny kör tudjon ezeken 
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dolgozni, és ezek a pulóverek készen legyenek a soron következő RVT táborig, ahol ki lehet 
majd ezeket osztani a jogosult embereknek. 

 KB/ÁB kártyákkal kapcsolatos felmérés elvégzése 
 RVT wiki töltése 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA 

 
 

 A tervezett RVT ülések megtartása 
 KB/KHB üléseken való aktív részvétel 
 KB/ÁB kártyákhoz tartozó dolgokkal való foglalkozás 
 KPR kiírás elkészítése, és publikálása 
 RVT wiki töltése 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70.000 FT 
 


