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PALKOVICS GÁBOR 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 1 1. és 2020. 1 31. között végzett tevékenységéről  

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Részt vettem mind az 1 KHB ülésen 

 Felkészültem a közösségi pontozások bírálásának megtartására 

 Levezettem a közösségi pontozások bírálását 

 A közösségi pontozások utómunkáit elvégeztem 

 Az esetleges kérdésekre adtam válaszokat a közösségi pontok kapcsán  

 Egyeztettem Varga Flóriánnal a közösségi pontok kapcsán 

 Átbeszéltem a Kir-Dev öntevékeny kör felelős emberével a PéK oldal problémáit, és a közösségi 

pontok exportját 

 Felkészültem a színes belépő igények bírálásának megtartására  

 Levezettem a színes belépő igények bírálását 

 A színes belépő igények bírálásának utómunkáit elvégeztem 

 Bírálások előtti eseti ülések témáinak átbeszélését levezettem 

 A megbeszélt témákhoz kapcsolódó utómunkákat elvégeztem 

 Az RVT-hez kapcsolódó eseti ügyeket kezeltem 

 Az eseti témákhoz elektronikus szavazásokat írtam ki 

 A szavazások után a döntéshez kapcsolódó utómunkákat elvégeztem 

 Az RVT elnöki adminisztratív feladatokat haladéktalanul és hiánytalanul elvégeztem 

 Egyeztettem Szabó Bencével a közösségi pontozások bírálásával kapcsolatban  

 Egyeztettem Dohanics Pállal és Szabó Bencével az RVT csapatdinamikája kapcsán 

 Egyeztettem Csupity Lászlóval a VIKÖ oldal kapcsán 

 Egyeztettem Gulyás Róberttel az RVT pénzügyeit illetően  

 Kezeltem az RVT pénzügyeit 

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

 Segítettem egyetemi öntevékeny körben tevékenykedő hallgatóknak, a közösségi pontozások 

kapcsán 

 Egyeztettem Gyurcsán Józseffel a KHB kapcsán 

 Az rvtwiki weboldalt felkészítettem a 2020-as évre 

 Az első-, másodéves tábori KHB-s megjelenésünk kapcsán előadtam a tervünket a 

supervisoroknak 

 Segítettem az első-, másodéves tábor trénereinek és supervisorainak a tárgyalófoglalásban  

 Több ízben átbeszéltük az RVT-vel a tavaszi VIKÖ pályázat menetét 
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 Az RVT-vel átbeszélt határidőket Nagy Mátéval és Vollweiter Ivettel egyeztettem pályázati 

szempontból 

 Egyeztettem az RVT jegyzőkönyvvezetővel a jövőbeni terveiről 

 Mivel Molnár Klaudia, az előző RVT jegyzőkönyvvezető leadta a pozíciót, kerestem új 

Jegyzőkönyvvezetőt 

 Egyeztettem Simon Dorinával az RVT jegyzőkönyvvezetői pozícióval kapcsolatos ambíciójáról 

PROJEKTEK: 

 
 

 Leltár projekt 

 RVT Wiki töltése 

 PéK projekt 

 Bírálások 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA: 

 
 

 VIKÖ pályázatok bírálása 

 Tervezett RVT ülések megtartása 

 Részvétel a KHB üléseken 

 RVT Wiki töltése 
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