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ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Aktívan részt vettem a KHB üléseken, 1 kivételével 
 Megtartottam a tervezett RVT üléseket, amiket levezényeltem 
 66 darab öntevékeny kör, plusz az egyetemi körök közösségi pontozásának a bírálását 

vezényeltem le, ez összesen 21 óra effektív munkát vett igénybe, a felkészülésen, és 
utómunkák nélkül, 3 nap leforgása alatt történt a bírálás 

 Felkészültem a közösségi pontozás bírálására 
 Elvégeztem a közösségi pontozás bírálásának utómunkáit 
 A KHB-hoz tartozó csoportok közösségi pontozását átbeszéltem a csoportok vezetőivel 
 Felügyeltem, hogy a KHB-hoz tartozó csoportok pontozós táblázatai megfelelően legyenek 

elkészítve 
 Egyeztettem Szabó Bencével a közösségi pontozással kapcsolatban, 3 alkalommal 
 Egyeztettem Dohanics Pállal a közösségi pontozással kapcsolatban 
 A támogatott nyári kollégiumi férőhelyek bírálását levezényeltem 
 Felkészültem a támogatott nyári kollégiumi férőhelyek bírálására 
 Egyeztettem Varga Dániellel a támogatott nyári kollégiumok kapcsán 
 Egyeztettem Vetési Dániellel a támogatott nyári kollégiumok kapcsán 
 Egyeztettem Gulyás Róberttel a támogatott nyári kollégiumok kapcsán 
 Egyeztettem Révész Zoltánnal a VIKÖ kiírással kapcsolatban 
 Egyeztettem az RVT-vel a VIKÖ kiírással kapcsolatban 
 Iván napon való aktív részvétel 
 Megfelelő interfész voltam a KHB és az RVT között 
 RVT-sek munkájának felügyelete 
 Több ízben egyeztettem a Kir-Dev csapatával a PéK rendszerrel kapcsolatban 
 Csupity Lászlóval való egyeztetés több alkalommal az rvt.sch rendszerrel kapcsolatban 

PROJEKTEK 

 
 

 Közösségi pontozások bírálásának levezénylése 
 RVT wiki töltése 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA 

 
 

 A tervezett RVT ülések megtartása 
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 KHB üléseken való aktív részvétel 
 RVT wiki töltése 
 KPR pályázatok bírálásának levezénylése 
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