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PALKOVICS GÁBOR 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 12 1. és 2019. 12 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Részt vettem mind az 1 KHB ülésen 

 Felkészültem az RVT ülések megtartására 

 Levezettem 2 RVT ülést 

 Ezeken az üléseken több témát tárgyaltunk, többek között: 

 Az RVT ülések hatékonyságának témáját 

 PéK projektet, ezen belül a feature-öket, bug-okat beszéltük át, min, és hogyan kéne 

javítani 

 Kollégiumi plakátolás jelenlegi helyzetét 

 EMT jelentkezés marketing témája 

 EMT-s RVT által tartandó blokkhoz felelős keresése 

 Közösségi pontozáshoz tartozó témák 

 Keretigények 

 KPR módosítások 

 Az RVT ülések utáni munkákat elvégeztem 

 Az RVT-hez kapcsolódó eseti ügyeket kezeltem 

 Az RVT elnöki adminisztratív feladatokat haladéktalanul és hiánytalanul elvégeztem 

 Egyeztettem Bozsik Szabolccsal az RVT gazdaságis dolgokkal kapcsolatban 

 Egyeztettem Bozsik Szabolccsal az RVT kereteket illetően 

 Egyeztettem Csupity Lászlóval az RVT oldal kapcsán 

 Az Első-, Másodéves Tábor másodéves jelentkezőinek pályázatának bírálását levezettem 

 Egyeztettem Dohanics Pállal és Szabó Bencével az RVT karácsonyi vacsora kapcsán 

 A RVT karácsonyi vacsorához kerestem helyet, és velük kontaktoltam 

 Megszerveztem az RVT karácsonyi vacsorát 

 Egyeztettem Gulyás Róberttel az RVT pénzügyeit illetően 

 A közösségi pontozás folyamatát tárgyaltam át az RVT-vel 

 Visszatértünk a régi közösségi pontozós rendszerre, így az ezzel kapcsolatos munkákat 

(sablonok átalakítása, PéK felkészíttetése, stb.) elvégeztük az RVT-vel 

 Kiírtam a közösségi pontozásra való felhívást 

 Tartottam a kapcsolatot a hozzám tartozó csoportokkal, a közösségi pontozás kapcsán 

 Segítettem egyetemi öntevékeny körben tevékenykedő hallgatóknak, hogyan is tudnak leadni 

közösségi pontozást 
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 Egyeztettem Gyurcsán Józseffel a KHB kapcsán 

 Folyamatosan tájékoztattam az RVT-t a leltár projekt-beli haladásokról 

 Szerveztem Varga Dániel és Vetési Dániel segítségével egy mini csapatépülést a Schönherz 5-

0-nak 

 Részt vettem a KHB-s karácsonyi fotózáson 

 RVT tábor utáni munkák elvégzése 

PROJEKTEK: 

 
 

 Leltár projekt 

 RVT Wiki töltése 

 RVT karácsonyi vacsi szervezés 

 PéK projekt 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA: 

 
 

 Közösségi pontozás bírálás 

 Színes belépő bírálás 

 Tervezett RVT ülések megtartása 

 Részvétel a KHB üléseken 

 RVT Wiki töltése 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


