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PALKOVICS GÁBOR 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 4 1. és 2020. 4 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

▪ Részt vettem: 

▪ 1 HK ülésen 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

▪ Sikerült megteremteni az online RVT üléshez a megfelelő infrastruktúrát, és kitaláltam, hogyan 

fog működni online egy ülés 

▪ Részt vettem 3 KHB ülésen az 3-ból. 

▪ Felkészültem 6 darab RVT ülés megtartására (előző ülés jegyzetének átolvasása, aznapi témák 

átgondolása) 

▪ Levezettem 6 darab RVT ülést, melyeknek témája főként az RVT szervezetfejlesztés volt. Ezek 

darabja 2-2,5 órát ölelt fel 

▪ Elvégeztem minden ülés után az adminisztratív teendőket. (jegyzetek feltöltése, következő ülés 

kiírása) 

▪ RVT elnöki feladataimat haladéktalanul és maradéktalanul elláttam 

▪ Egyeztettem a KHB, az OBi és az RVT tagjaival a közösségi pontozásról 

▪ Szerveztem 1 online RVT csapatépülést 

▪ Hetente beszámoltam a KHB-nak az RVT ülésen történtekről 

▪ Hetente beszámoltam az RVT-nek a KHB üléseken történtekről 

▪ Elkezdtem elintézni a VIKÖ tisztázatokat 

▪ Egyeztettem az Energetikai Szakkollégium egyik alelnökével a VIK-es közösségi pontozások 

kapcsán 

▪ A KHB alá tartozó csoportokkal tartottam a kapcsolatot 

▪ Bekértem a csoportoktól egy beszámolót, mi történt velük a kiköltözés óta, és ezeket 

tisztáztam, összegeztem 

▪ A hozzám tartozó levelezőlisták adminisztrációját elvégeztem 

▪ Az RVT-hez kapcsolódó eseti ügyeket kezeltem 

▪ Egyeztettem Csupity Lászlóval a VIKÖ oldal kapcsán 

▪ Egyeztettem Dohanics Pállal és Szabó Bencével az RVT szervezetfejlesztés kapcsán 

▪ Egyeztettem Parragh Viktorral az RVT szervezetfejlesztés lebonyolításáról 
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SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

▪ Az RVT szervezetfejlesztés menetét kitaláltam, egyeztettem róla az RVT-s nevelőtanárokkal, és 

folyamatosan finomítom a projekt előrehaladásával egy ütemben az erről szóló ülések menetét, 

próbálom minél jobban vezetni a csapatot, és dokumentálni az előrehaladásunkat. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

▪ Az RVT Wiki oldalt naprakészen tartottam 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30000 FT 


