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KHB beszámolók 2015. március 
 

Jánvári Bálint József 

Állandó és eseti feladatok ellátása: 

 KB, HK ülések látogatása 

 GT ülések vezetése 

 Folyó ügyek lezárása, felkészülés az átadásra 

 

Eredmények: 

 A legtöbb folyó ügy le lett zárva. Ami van, annak az átadása meg fog történni az elkövetkező 

hetekben. 

 

A hónapra kapott ösztöndíj: 

60.000 Ft 
 

Egyed Zsombor 

Állandó és eseti feladatok ellátása: 

 KB ülések látogatása 

 KB-s Facebook kezelése 

 FNT-s portok megjavíttatása a paypass-os fizetéshez 

 Kulcs és vendéglisták megújítása 

 Posta.Sch beüzemeltetése 

 Új mosógépek 

 Választás PR-olása, egyeztetés az utódokkal 

 Amit lehetett azt lezártam, felkészültem az átadásra 

 BSS klímázás 

 Lomtalanítás leszervezése 

 

Eredmények: 

 3 új mosógép 

 beüzemeltük a posta.sch-t, jól működik 

 elkészült végre a BSS klímázás 

 

A hónapra kapott ösztöndíj: 

60.000 Ft 
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Földes Imre 

Állandó és eseti feladatok ellátása: 

 Részvétel KB üléseken 

 RVT ülések tartása 

 2015 tavaszi féléves körös vállalások begyűjtése 

 Ingyenes körös hálózatregisztrációk elbírálása 

 RVT tábor rendezés 

 Részvétel BSS riporton 

 ESZK kapcsolattartás 

 Közös használatú hallgatói helységek (Tanulók, folyosók, mosóhelységek, konyhák) 

lomtalanítása 

 Részvétel KB jelöltek válaszadó estjén 

 Részvétel elsős nevelőtanáros megbeszélésen 

 Posztátadás elindítása 

Eredmények: 

 Egy igazán jól sikerült RVT tábor 

 Meglett az új RVT elnök 

 

A hónapra kapott ösztöndíj: 

60.000 Ft 

 
 

Bauman-Nagy István 

Állandó és eseti feladatok ellátása: 

 Részvétel KB üléseken 

 Részvétel RVT táborban 

 Felező bál szervezésének felügyelete 

 Csillagtúra szervezésének felügyelete 

 Selejtezés szervezésének továbbvitele, majd részvétel a selejtezésen 

 Egyeztetés elsős nevelőtanárokkal 

 

Eredmények: 

 Halad a felező és a Csillagtúra szervezése is 

 Selejtezés legnagyobb része megvalósult 

 

A hónapra kapott ösztöndíj: 

50.700 Ft 
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RVT beszámolók 2015. március 
 

Anda Géza Pál 

 Féléves vállalások begyűjtése 

 Előző félév értékelése, tapasztalatok értékelése, új irányok fellövése 

 KBME bíráláson való részvétel, bírálás 

 HA5KFU raktárigénylés, SEM, Simonyi, BSS raktárcserék intézésre (új helységek 

ellenőrzése körvezetőkkel) 

 Szakmai Est, mint rendezvény kitalálása, előadók felkérése, rendezvény szervezése, PR 

 Februári sitebuilder tanfolyamon részvétel 

 Újoncok számára bevonó tábor tartása, csoport vezetése 

 Felvételi vizsgabizottsági tagság (15 ember szóbeliztetése) 

 Stúdiók beázásainak nyomonkövetése, kárfelmérése 

 Szakkollégium vezetőségi tábor részvétel 

 RVT üléseken részvétel, 1 KB ülésen is voltam 

 

A hónapra kapott ösztöndíj: 

8.000Ft 

 

Bakai Dániel 

 részvétel az összes RVT ülésen 

 részvétel egy KB ülésen 

 3 reszortgyűlés tartása 

 féléves vállalások összeszedése, egyeztetése 

 KBME bírálásra felkészülés és részvétel 

 házbejáráson részvétel 

 Gólyaszerdai kivonulás szervezése 

 KSZK-s felvételi szervezése, feladatsor frissítése, írásbeli megtartása 

 KSZK tavaszi tisztújítás szervezése, pályázatok kiírása 

 

A hónapra kapott ösztöndíj: 

8.000 Ft 
 

Balogh Péter 

 KEFE és KFB féléves vállalások összegyűjtése 

 Házbejáráson részvétel, klubszobák állapotának, kihasználtságának felmérése 

 program.sch frissítésére való figyelemfelhívás körvezetők számára 

 Posztos doksi frissítése 

 KBME bíráláson részvétel 

 3 RVT ülésen részvétel 
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 3 KB ülésen részvétel 

 1 HK ülésen részvétel 

 1 KFB gyűlésen részvétel 

 1 KEFE gyűlés megtartása 
 

A hónapra kapott ösztöndíj: 

11.000 Ft 
 

Bán Dániel Péter 

 3 RVT ülésen részvétel 

 3 KB ülésen részvétel 

 1 reszortgyűlés tartása 

 KBME bíráláson részvétel 

 Nagyteremosztó levezetése 

 Reszortos és a reszorton belüli vállalások összegyűjtése és átnézése 

 Házbejárás 

 Reszortos gólyaszerdás kivonulás összefogása 

 Fesztiválhetes szervezés segítése: 

 Főrendezőkkel folyamatos kapcsolattartás 

 Programmal felmerülő problémák kezelése (Szakest, Pókör, Koncert) 

 Körös gyűlésen való részvétel 

 

A hónapra kapott ösztöndíj: 

12.000 Ft 
 

Kovács Zsolt 

 Összeszedtem Nimitz az RVT keret igényléses doksit, útmutatót és KPR módosító adatlapot 

és ehhez útmutatót írtam 

 RVT gazdaságis feladataim elláttam 

 Tartottam egy félévnyitó nagy reszortgyűlést, ahol átbeszéltük a félévbeli irányokat, 

teendőket, vállalásokat 

 Ezen kívül volt még 1 gyűlés, ez főleg informálás céljából 

 Reszort raktárat felügyeltem 

 KBME bíráláson résztvettem 

 házbejáráson résztvettem 

 Jártam RVT ülésekre 

 Tétény helyzetébe kezdtem mélyen bele ásni magam 

 

A hónapra kapott ösztöndíj: 

12.000 Ft 
 

Medvey Fanni Zsófia 
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 összes RVT ülésen részvétel 

 1 KB ülésen részvétel 

 KBME pályázatok előre elbírálása 

 KBME bírálásokon aktív részvétel 

 klubszoba- és raktár bejáráson való részvétel 

 féléves vállalások bekérése idő előtt 

 1 reszortgyűlés tartása 

 1 galériapakolás szervezése 

 2 Impulzuspakolás szervezése 

 furgon szerzése, 900 kg Impulzus elszállítása Maglódra 

 

A hónapra kapott ösztöndíj: 

8.000 Ft 
 

Pardavi Balázs 

 Minden héten hetek ülések tartása, témák előkészítése 

 Hetek tagok segítése az egyéni projektjeikben 

 Rendszeres, aktív részvétel az RVT ülésein 

 EMT felügyelete, részvétel a Kreatív Team és az Operatív csapat munkájában 

 Új GTB-s étkeztetési megállapodás előkészítése 

 GTB Színtábor koncepciójának előkészítése 

 lovagterem.sch.bme.hu elkészítése 

 Részvétel a HK Tanulmányi Fórumán 

 Beszámoló az SSSL november óta eltelt időszakban végzett munkájáról és eredményeiről 

seniorvacsin 

 

A hónapra kapott ösztöndíj: 

8.000 Ft 
 

Polyvás Csaba 

 Rendszeresen részt vettem az RVT üléseken. 

 Begyűjtöttem a féléves vállalásokat. 

 Továbbra is felügyeltem a 719 és a nagykonyha működését, tisztaságát 

 Beszereztem az új mikrót a nagykonyhába. 

 Tartottam egy reszortgyűlést. 

 Továbbra is lejárok a körök nyitásaira, beszélgetek az új körvezetőkkel, segítem munkájukat. 

 Részt vettem és bíráltam a KBME bíráláson. 

 

A hónapra kapott ösztöndíj: 

8.000 Ft 
 

Szabó Patrik 
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 Féléves vállalások összegyűjtése (bőven idő előtt fel lettek töltve) 

 házbejárás 

 KBME bírálás 

 összes RVT ülésen részvétel 

 1 KB ülésen részvétel 

 DSK gyűlés tartása 

 tanulók és klubszobák állapotának felmérése fényképek készítése 

 HSB-s teendők (BME-s teremosztó, Egyetemi Jeges Est, Dunai Regatta) 

 MAFC - Schönherz integráció: 

 körök igényinek felmérése 

 körök és versenyző csapotok pontos működésének felmérése, tervek 

 felépítés újragondolása, lehetőségek keresése 

 3 gyűlés a témában 

 

A hónapra kapott ösztöndíj: 

9.000 Ft 


