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a 2019. 7 1. és 2019. 7 31. között végzett tevékenységéről 
 
 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

Részt vettem az FKPR bíráláson az RVT-vel. Ahogyan minden évben, úgy idén is a Fejlesztési KPR- 
eket az RVT-vel közösen bírája el a KB mely, egy két estés bírálást takar, ahol a ház össze öntevékeny 
körének a pályázatát átolvassuk, egyenként elemezzük, és végül elbíráljuk. Ehhez előzetesen az összes 
pályázatot elolvastam és előre értékeltem. 

Részt vettem a KKFK bíráláson. A bírálás egy estét vett igénybe, ahol a beérkezett 12 pályázatot a 
közösségi munkák, illetve a tanulmányi vállalások alapján értékeltünk. 

A hónapban minden KHB ülésen részt vettem. Részt vettem a Bizottság csapatépülésén, ami segített 
abban, hogy még jobban tudjunk együtt dolgozni. 

Megszerveztem a HK-KB csapatépülést, melynek célja a két szervezet közötti kapcsolat fejlesztése, 
szorosabbra fűzése volt. A szervezésbe beletartozik a HK alelnökével való egyeztetés, az időpont 
kitűzése, ajánlatkérés különböző programlehetőségekre, valamint a helyszín lefoglalása, 
kapcsolattartás a helyszínnel. 

A KB logó kivitelezése közel egy hónapot vett igénybe. Szabó Benedekkel folyamatosan egyeztettem 
ezzel kapcsolatban, ő volt a grafikai tervező, aki az elképzeléseimet megvalósította. 15-20 különböző 
verziót követően sikerült dűlőre jutnunk, így véglegesítve lett a RisingSun KB logója. A pólók 
kivitelezése augusztusra csúszott a logó tervezésének elhúzódása miatt. 

Az augusztusi Gólyatáborban jelen lesz a Kollégiumi Bizottság is. A megjelenésünk tartalmi részéért 
én felelek, ennek előkészítésén dolgoztam. Összeállt, hogy mit szeretnénk a helyszínen átadni a 
gólyáknak, hogyan szeretnénk nyereményjátékot rendezni nekik. 

Az Evosofttal felvettem a kapcsolatot egy esetleges közös rendezvény reményében. A cég megkereste 
Bizottságunkat, egy Meetup-pal kapcsolatban. Én kezdtem el foglalkozni a cég ügyével a bizottságon 
belül, egészen addig, míg nem tisztázódott, hogy átadhatjuk ezt az SVK-nak. 
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A KB által szervezett Iván-napi rendezvényen aktívan részt vettem, az esemény napján a 
szervezőknek operatívan segédkeztem. 

Részt vettem a Schönherz Nyári Táborban, ahol az operatív segítségemmel tehermentesítettem a 
szervezőket. Segédkeztem a főzésben, takarításban, pakolásban. 

Egyeztettem az Impulzussal az újságot illetően, átnéztem tartalmilag, jeleztem az újság hiányosságait 
a szerkesztőknek. 

PROJEKTEK 

 
 

Részt vettem egy internet PR-ral kapcsolatos megbeszélésen, melyen egyeztettük az őszi internet 
helyzetének állását, a nyári ütemtervet. A megbeszélésre kidolgoztam az őszi PRhoz egy menetrendet 
és feladatbeosztást. 

Részt vettem a kollégiumi nyíltnap szervezésében, pr tevékenységét vittem. A szervezésben operatív 
segítséget nyújtottam a főrendezőnek. PR tevékenység alatt az sch.bme.hu weboldal szerkesztését 
értem, valamint facebookon keresztül a Nyíltnap hirdetését. A jelentkeztető formot lektoráltam, 
mielőtt kikerült élesben. KB facebook oldalán hirdettem a Gólyatábort is, hogy minél több diákhoz 
eljusson a hír időben. Igyekeztem szorosabbra fűzni a kapcsolatot a kbpr-ral, ennek keretein belül 
beszámoltattam őket az egyik júliusi KB ülésen, hogy jobban ismerhessük munkásságukat. 
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