
 

Március havi beszámoló 
Kalydi Zoltán 

Közéleti felelős 

Általános KB-s feladatok 

KB ülések 

● A hónapban négyből három KB ülésen vettem részt, egyet pedig levezettem 

○ Felkészültem az ülésekre 

■ Témák átgondolása 

Teljesítményértékelő reflexió 

● Részt vettem a februári időszakot vizsgáló ülésen, ahol önmagunk és egymás 

munkáját értékeltük, és csatoltunk vissza egymásnak 

● Azért, hogy megfelelően tudjam értékelni a saját és a többi KB-s munkáját az ülés előtt 

felkészültem 

○ Magamra vonatkozó standard kérdések átgondolása és megválaszolása 

○ A többiekre vonatkozó kérdések megválaszolása és átgondolása 

Havi beszámoló 

● Elkészítettem az eddig elmaradt beszámolókat (4 db) az adott hónapban végzett 

tevékenységekről (~12 óra) 

○ Előkészület gyanánt összegyűjtöttem az adott hónapban elvégzett feladatokat 

■ Ez hosszadalmas és körülményes feladat volt, ugyanis ezek az 

események és feladatok már nagyon messze voltak időben 

○ Megírtam a megfelelő formátumban a beszámolókat 

● Elvégeztem a márciusi beszámoló megírásához szükséges előkészületeket 

■ összegyűjtöttem az elmúlt hónapban elvégzett feladatokat 

RVT koordinációja 

RVT ülés 

● Három RVT ülést tartottam a hónapban 

○ Az ülések eredményes levezetéséhez azokra felkészültem 

■ Témák összeszedése, és prioritás szerinti sorba rendezése 

■ Cél és potenciális irány kitűzése az egyes témák esetén 

■ Meghívó küldése 

■ Vendégek hívása az ülésre  

■ Felkészülés a témákra 

○ Az üléseket levezettem  

■ Az ülések jegyzőkönyvei az rvtwiki.sch.bme.hu oldalon találhatók 

○ Ülés után elhangzott dolgokat kivonatoltam és feldolgoztam 

■ TODO-k rendszerezése 

https://rvtwiki.sch.bme.hu/doku.php?id=ulesek:jegyzokonyvek:start


 

■ határidők felvitele a naptárakba 

RVT-sek havi jutalmazásának elkészítése 

● A leadott reszortvezetői beszámolók és a jelenlegi keretrendszer alapján 

elkészítettem a reszortvezetők havi jutalmazását. 

● Elküldtem a KB gazdasági felelősének 

Körvezváltás 

● Elvégeztem az adminisztratív feladatokat 

○ Szavazást írtam ki Slacken 

○ Felvittem a szavazások eredményét a határozati tárba, és tájékoztattam róla 

a körvezetőt 

○ Felvettem az új körvezetőt a számára releváns listákra 

Adminisztrátori feladatok 

● Kezeltem az általam adminisztrálandó levelező listákat 

○ Listatagok fel-, levétele 

○ Kívülről beérkező levelek kezelése (beengedése a listára vagy elutasítás) 

Csapatépülés szervezése 

● Szavazást indítottam a csapatépülés időpontjának meghatározásához 

Közéleti erőforrások elosztásának felügyelete 

Színes belépők 

● A Schönherz Telekomnak küldött hibás exportot javítottam 

○ Neptun kód, színes belépő típus párosra volt szükségük. A neptun kódok 

hallgatókhoz rendelésével voltak problémák még januárban, amit a legtöbb 

helyen javítottam is, de ennél ez elmaradt 

○ Újra elkészítettem a táblázatot, az immáron javított neptun kódokkal, 

ellenőriztem, és elküldtem a javított verziót 

Hálóregek bírálása 

● A március 9-i RVT ülésen megbeszéltek alapján elfogadtam azokat a nem publikus 

hálóregisztrációkat, amiket a KSZK (Kollégiumi Számítástechnikai Kör) jóváhagyott. 

● Egy ülés keretein belül levezettem a publikus IP-t igénylő hálóregisztrációk bírálását 

● KB-s hálóregisztrációk 

○ Az RVT elé terjesztettem a publikus IP-t igénylő KB-s hálóregisztrációkat 

■ Sok visszajelzés érkezett, amelyek alapján minimális változás már 

most is történt 

■ Később tisztázódott, hogy erről az RVT-nek nem kell szavaznia 

○ Elfogadtam a leadott regisztrációkat 

○ Feljegyeztem a most meg nem oldott visszajelzéseket, későbbi javítás 

céljából 



 

RVT - KB híd megteremtése 

RVT elégedetlensége 

● Az egyik RVT szervezetfejlesztés alkalom alatt felszínre került, hogy az RVT nem 

teljesen elégedett a KB-val 

○ Átbeszéltem Palkovics Gáborral az alkalom során felmerült igényeket, 

gondolatokat 

● Megbeszéltük az RVT-s tanácsadókkal a jelen helyzetben előttünk álló 

lehetőségeket. És meghatároztuk a tovább haladás irányát 

● Egy közös, a két szervezet közötti moderált beszélgetést fogunk tartani ezen 

konfliktusok feloldására. Ezt minél előbb, amint a körülmények engedik, vagy ki nem 

találunk egy megfelelő alternatívát a személyes találkozásra, meg fogjuk ejteni 

● Az RVT-sek jelezték, hogy szeretnének egy előzetes beszélgetést zárt körben, ahol 

közösen át tudják beszélni az ezzel kapcsolatos gondolataikat 

○ Ezt a beszélgetést egy zárt RVT ülés keretein belül vezettem le 

Projektek 

KB-s havi beszámoló 

● Elláttam a projektvezetői feladatokat: 

○ Módosítottam és aktualizáltam a projekt haladási tervét, valamint ezt 

betartattam 

■ Tájékoztattam a KB-sokat az elvégzendő feladatokról és határidőkről 

■ Meghatároztam a feladatok elvárt kimenetét 

○ Tanácsokat kértem a projekt vezetői feladatok ellátásának megfelelő 

módjáról, az egyes folyamatok elvégzésének lehetőségeiről és a projekt 

tovább haladásának irányáról 

○ Miután mindenki elkészült a beszámolók írásával Megkértem a tanácsadókat, 

hogy a megadott határidőig véleményezzék a beszámolókat bizonyos 

szempontok alapján. 

■ Hogy az adott ember mit kezd a számára visszajelzett dolgokkal, az 

mindenkire egyénileg volt rábízva. 

○ Tanácsadói segítséggel kialakítottam a beszámolók publikálásának elvi 

hátterét, amit ezután megbeszéltem a KB-sokkal 

○ Információkat gyűjtöttem azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk a 

beszámolókat csak a kollégisták és közélők számára elérhetővé tenni 

● Workshop 

○ Két workshop jellegű beszélgetést vezettem le 

■ Ezekre felkészültem: Célt határoztam meg, kitaláltam a WS menetét 

○ Levezettem az első WS-ot 

■ közösen végig néztük egyikünk megírt beszámolóját, és az arra 

érkezett visszajelzések fényében mindenki módosította, illetve írta 

meg a saját beszámolóit  

○ Levezettem a második WS-ot 

■ Aki kérte annak végig néztük egy beszámolóját, és így az esetlegesen 

felmerülő hibákra visszajeleztünk 



 

● Publikálás 

○ Dér Levente segítségével elkészítettük a beszámolók publikálásához 

szükséges infrastrukturális hátteret, valamint publikáltuk a beszámolókat 

○ Tekintve, hogy erre még nem volt eddig kialakított eljárás és rendszer ezzel 

egészen sok teendő volt (egy egész délutános feladat volt, ~6 óra) 

○ Kialakítottunk egy visszajelzési rendszert a beszámolókra 

Közélet újraindítása 

● Felkészültem az előzetesen kiküldött kérdésekből 

● Részt vettem az projektindító workshopon 

Eseti feladatok 

Etalon iroda takarítás 

● Egy pár órás alkalom keretein belül kitakarítottuk az irodát (1719) és a tárgyalót 

(1720) Dér Leventével 

○ portörlés, söprés, asztalok lemosása (egy-két kivétellel), felmosás 

HK ülés 

● Részt vettem a Hallgatói Képviselet március 17-én tartott ülésének elején 

○ Érkezett a HK-sok részéről pár olyan kérdés, amelyet legegyszerűbben 

személyesen tudtam megválaszolni 

Beszélgetések/ egyeztetések 

● Az elődömmel, Palkovics Gáborral beszélgettünk, az előző hetek tapasztalatairól, 

tanulságairól, valamint a felmerült kérdéseket beszéltük meg. Valamint 

meghatároztuk azt az irányt, feladatkört, amivel a közeljövőben a legtöbbet 

szeretnénk foglalkozni 

● Gazdasági terület tanácsadóival beszélgettünk, annak kapcsán, hogy két erősen 

gazdasági és közéleti területet egyaránt érintő megkeresést is kaptunk az elmúlt 

időszakban 

○ A megkeresések: 103 felújítás, Lanosch LoL bajnokság 

○ Részletesen átbeszéltük mindkét esetben a felmerülő problémákat és az 

esetleges megoldási lehetőségeket 

● Nánási Norbert elnökkel 

○ Az előző pontban is említett megkeresésekről 103 felújítás, Lanosch LoL 

bajnokság) beszéltünk, valamint átvettem ennek az intézését 

○ Emellett pedig státuszjelentés jelleggel beszélgettünk az elmúlt időszakról 
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