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KHB beszámolók 2015. június 
 

Antal János Benjamin 

Állandó és eseti feladatok ellátása: 

 Heti egyeztetés Csiki Tiborral és Csicsely Tiborral 

 KB üléseken való részvétel 

 Klímás projekt összefogása 

 Létszámkorláttal való foglalkozás, olvasás, adatgyűjtés, egyeztetés Orbán Balázzsal, majd 

egy közös KI - VIBI - Üzemeltetéses egyeztetés 

 Irányelvekkel, nyári költözés forgatókönyvével foglalkoztam 

 Voltam monitoring értekezleten 

 Gólyahét és kollégiumi nyílt nap rendezőkkel beszélgetés 

 Táblák egy részének a felszerelésének a felügyelete 

 Szoknyafelújítással kapcsolatos dolgok intézése 

 

Hónapra kapott jutalmazás: 60000 Ft 

 

Pecze Gábor 

Állandó és eseti feladatok ellátása: 

 Részt vettem a KB üléseken 

 Ügyeleteket tartottam 

 Részt vettem HK és Alapítvány üléseken 

 Több alkalommal is egyeztettem a HK gazdaságissal 

 RVT keretek alapján módosítottam a körök kereteit 

 Egyeztettem a gazdaságis nevelőtanárokkal 

 Egyeztettem Kiss Balázs Péterrel, aki ebben a félévben a mentorom volt. 

 Megtartottuk a havi beszámolót a MISZ-ben 

 A nyári kollégiumi támogatott férőhelyek kiosztásában vettem részt 

 

Hónapra kapott jutalmazás: 60000 Ft 

 

 

Tolnai Dániel Zoltán 

Állandó és eseti feladatok ellátása: 

 Részvétel KB üléseken 

 Körök féléves vállalásainak ellenőrzése 

 Közösségi pont és színes belépő igények összegyűjtése 

 Támogatott nyári kollégiumra való igények összegyűjtése és a bírálás levezetése 

 2%-os nyári férőhelyes lista elkészítése 
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 Részvétel Alapítvány ülésen 

 Tanulós táblás projekt lezárása 

 

Hónapra kapott jutalmazás: 60000 Ft 

 

Váradi Balázs 

Állandó és eseti feladatok ellátása: 

 Részvétel KB üléseken 

 Iván nap és SCH Nyári Tábor szervezésének felügyelete 

 Gépjármű kölcsönzések kezelése 

 Iván nap meghívók kiküldése 

 

Hónapra kapott jutalmazás: 60000 Ft 

 

Anda Géza Pál 

 Rendszeres részvétel az RVT és a KB ülésein 

 Nyári koli vállalások begyűjtése 

 Féléves vállalások teljesülésének begyűjtése 

 Közösségi pontozáshoz táblázatok előkészítése, megosztása, pontozások és elvek 

egyeztetése a körvezetőkkel 

 Óbudai Egyetemen rendezett mérnökversenyen díjátadás, reprezentálás 

 MŰSZAK csapatépítésen részvétel 

 

Hónapra kapott jutalmazás: 17000 Ft 

 

Bakai Dániel 

 Részt vettem az összes RVT ülésen 

 Félévzáró- és öregavató vacsit szerveztem 

 A szoknyafelújításról egyeztettem a KB-val 

 Begyűjtöttem a féléves- és a nyári kolis vállalásokat 

 Kezeltem a kommunikációt a kszk-news@ listán és szükség esetén a Facebookon az 

üzemeltetési hírekről 

 Megszerveztem a németes hálós tárgy hallgatóinak látogatását a KSZK-ba 

 

Hónapra kapott jutalmazás: 17000 Ft 

 

 

Balogh Péter 

 Május 18-ai rendkívüli küldöttgyűlés megszervezésében vettem részt mint KGy Elnök 

 Kedvezményes nyári koli hirdetése a reszorton belül 

 RVT üléseken való részvétel 
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Hónapra kapott jutalmazás: 17000 Ft 

 

Bán Dániel Péter 

 Tartottam reszortgyűlést 

 Rendszeres, aktív részvétel az RVT ülésein 

 Voltam KB ülésen 

 Féléves vállalások teljesülésének összegyűjtése 

 

Hónapra kapott jutalmazás: 17000 Ft 

 

Kovács Zsolt 

 Jártam RVT ülésekre 

 Reszort raktárat felügyeltem, és rendbeszedtem 

 Tartottam két gyűlést 

 RVT gazdaságis feladataim elláttam 

 Körvezetőimmel megtárgyaltuk a reszort további életét 

 Összeszedtem a vállalások teljesüléseit 

 

Hónapra kapott jutalmazás: 17000 Ft 

 

Medvey Fanni Zsófia 

 RVT üléseken részvétel 

 Tartottam egy gyűlést 

 Féléves vállalások teljesülésének begyűjtése 

 Nyári koli vállalások begyűjtése 

 

Hónapra kapott jutalmazás: 17000 Ft 

 

Pardavi Balázs 

 RVT üléseken részvétel 

 Tartottam egy gyűlést 

 Féléves vállalások teljesülésének begyűjtése 

 Nyári koli vállalások begyűjtése 

 

Hónapra kapott jutalmazás: 17000 Ft 

 

 

Polyvás Csaba 



 

 

 

 

 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu - hk@vik-hk.bme.hu 
Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

 

 Rendszeres részvétel az RVT üléseken 

 Segítség a Küldöttgyűlés szervezésében 

 A féléves vállalások teljesüléseinek begyűjtése 

 Részvétel a vezetőségi táborban 

 Továbbra is a 719 és az A23-as nagykonyha felügyelete 

 

Hónapra kapott jutalmazás: 17000 Ft 

 

Szabó Patrik 

 Nyári koli vállalások begyűjtése 

 Féléves vállalások teljesülésének begyűjtése 

 Részvétel a vezetőségi táborban 

 RVT üléseken aktív részvétel 

 

Hónapra kapott jutalmazás: 17000 Ft 

 


