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Bodolóczki Bálint

RVT Elnök

Általános KB-s feladatok

Ülések

● Részt vettem a hónapban tartott üléseken.
○ Az üléstémákat elolvastam, saját témáimat beterjesztettem, valamint

ezekből felkészültem.
○ Ülések közötti tevékenységeimet összeszedtem, hogy be tudjak számolni

róluk a KB többi tagjának.
● Tartottam 1 KB ülést

○ Egyeztettem Fenyő Mátéval a témákról
○ a témákra felkészültem

KB csapatépítés

● Részt vettem a csapatépítésen és a közösen szervezett programokon.
● Részt vettem mind a kettő pályázatíró alkalmon, ahol az induló pályázatunkat

raktuk össze.

Küldött Gyűlés

● Részt vettem a hónapban tartott Küldött Gyűlésen.
○ A témákat elolvastam és felkészültem belőlük.

Kollégiumi Fórum

● Részt vettem a Kollégiumi Fórumon.
○ A Fórumot megelőzően felkészültem, a feltett kérdésekre válaszoltam.

Pályázatírás

● Részt vettem egy pályázatírós workshopon, ahol összegyűjtöttük a közös

motivációnkat az induláshoz



Megbeszélés

● Részt vettem egy megbeszélésen, ahol a csapattal összegyűjtöttünk minden olyan

dolgot ami zavart minket, tisztáztuk az esetleges nézeteltéréseket és találtunk

megoldásokat is

RVT Elnöki Feladatkör

Ülések

● A Hónapban tartottam 5 db RVT Ülést
○ A témákat begyűjtöttem
○ kiírtam az üléseket
○ a témákra felkészültem
○ a jegyzőkönyveket itt találjátok

● Reszortvezetői beszámolók
○ a beszámolókat bekértem
○ Csupity László-val elbíráltuk a beszámolókat
○ a végleges táblázatot elküldtem a Gazdasági felelősnek

● Személyes beszélgetések
○ Folytattam a személyes beszélgetéseket amiket elkezdtem. Lassan ugyan,

de azt gondolom jól halad a dolog.

● RVT és RVT Elnök kapcsolat
○ Az időm legnagyobb részében ezzel foglalkoztam. Azt gondolom nagyban

javult a kapcsolatom az RVT-vel és igyekszem minden észrevételüket
továbbítani a csapat felé is. Nagyban az ő érdemük is, hogy ennyit javult ez
a kapcsolat. Köszönöm srácok!

Egyéb

● Sajnos a könyvelő nem tudta időben elkészíteni a mérleget és a bemutatás előtt
nem sokkal rengeteg kérdéssel fordult hozzánk, így a régión nem tudtam részt
venni, mivel leginkább az az időszak volt a kérdéses számára amikor én voltam a
Gazdasági adminisztrátor. Rózsa Dániellel igyekeztünk minél hamarabb választ
adni a kérdéseire.

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


● Beszélgettem Adler Janival arról, hogy mi várhat rá KB-sként, arról, hogy mik a
motivációi a pozícióhoz.

● Beszélgettem Palkovics Gáborral arról, hogy hogyan folytassuk tovább a közös
munkát, illetve beszélgettünk az RVT-ről és a KB-ról is.

● Beszélgettem Kiss Dáviddal a KB-s csapatról illetve a nálam felmerülő
problémákról, amikre sikerült is megoldást találni.


