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PALKOVICS GÁBOR 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 8 1. és 2019. 8 31. között végzett tevékenységéről 

 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 Segétkeztem a kollégiumi nyíltnap lebonyolításában 

 A BME VIK gólyatáborban bemutatkoztam a KHB-val, és segédkeztem a KHB által szervezett 

"játék" lebonyolításában 

 A hónapban a KPR pályázatok utómunkáival foglalkoztam, ez körülbelül önmagában 15 effektív 

munkaórát vett igénybe 

 A dobálások után a KPR oldalon a megfelelő tételeket a végső értékeikre módosítgattam 

 Több ízben egyeztettem Gulyás Róberttel a KPR keretek kapcsán 

 Egyeztettem Csupity Lászlóval a KPR odal kapcsán 

 Részt vettem a KHB üléseken 

 Az RVT elnöki adminisztratív feladatokat haladéktalanul és hiánytalanul elláttam 

 Az RVT-s nevelőtanárokkal egyeztettem a következő félévi teendőkről, tervekről 

 A KPR módosítások és keretigényekkel kapcsolatos munkákat hiánytalanul, és haladéktalanul 

elláttam 

 Több ízben egyeztettem Varga Flóriánnal, a Kollégiumi Felvételi Bizottság elnökével a színes 

belépők, és a közösségi pontok kapcsán 

 Részt vettem a KHB-val a stratégiai táborunkban, ahol meghatároztuk a következő évi 

stratégiánkat több szemszögből megvizsgálva azt. Átbeszéltük a Küldöttgyűlésig a teendőinket, 

átbeszéltük a költségvetésünket, és a félévkezdéshez kapcsolódó teendőket is átbeszéltük 

 Kikértem régebbi Schönherzesek véleményét egy meeting keretein belül több témával 

kapcsolatban, amely nagyon hasznosnak bizonyult a jövére nézve, nagyon sokat tanulhattam 

tőlük 

 Egyeztettem Kiss Dáviddal az Simonyi Károly Szakkollégium új elnöksége kapcsán 

 Elkezdtem az RVT csapatépülés szervezését 

 Egyeztettem Bozsik Szabolccsal, mint soron következő Simonyi Károly Szakkollégiumi RVT-s 

 A színes belépőkhöz tartozó PéK-es adminisztrációt végeztem el 

 A KFB kérésének eleget téve megfelelő formátumúra alakítottam a színes belépők listáját, és 

átadtam nekik azt 

 A KFB-nek segédkeztem a a kollégiumi felvételiben a közösségi pontok kapcsán 

PROJEKTEK 

 
 RVT Wiki töltése 
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 KPR tételek dobálása utáni munkák végzése 
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