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RVT Elnök

Általános KB-s feladatok
Ülések

● Részt vettem a hónapban tartott üléseken

○ Az üléstémákat elolvastam, saját témáimat beterjesztettem, valamint ezekből

felkészültem

○ Ülések közti tevékenységeimet összeszedtem, hogy be tudjak számolni róluk a

KB többi tagjának

Workshopok
● Részt vettem a hónapban tartott workshopokon:

○ Google workspace rendbetétel

○ KB-s platform rendbetétel

KB-s Ügyelet
● Az időszakban a kiírt időben ügyeleti időt tartottam, ekkor az irodában voltam

megtalálható

HK-KB megbeszélések
● Az időszakban egy tárgyaláson vettem részt

Egyebek
● Részt vettem a hónapban tartott csapatépüléseken

○ Közösen lehímeztük a KB-s pulcsikat
● Részt vettem az Iván napi ünnepségen
● Részt vettem a KB-s raktárak és az iroda rendetételén
● Részt vettem az Alapítvánnyal tartott megbeszélésen / vacsorán
● Részt vettem a Gólyabálon
● Részt vettem a HK táborban



Általános poszthoz köthető teendők
RVT ülések

● Tartottam 9 RVT ülést, ezeknek az eloszlása a következő:
○ 5 ülésen a KPR elbírálásával foglalkoztunk
○ 2 sima ülésen az RVT témáit beszéltük át
○ 2 rendkívüli ülésen egyéb témákkal foglalkoztunk

KB-RVT workshop
● Tartottunk egy közös workshopot gazdasági témákkal
● A workshop témáit összegyűjtöttem, majd levezettem

RVT-s beszámolók bírálása
● A beszámolók határidőn belül elbírálásra kerültek
● A bírálás eredményét elküldtem a gazdasági felelősnek
● Az eredményeket feltöltött rvt wiki-re

RVT-s infrastruktúra átvétele, adminisztrálása
● Ahol tudtam, frissítettem az rvt wiki-t, sajnos ennek továbbra is vannak hiányosságai,

gondolkozok egy új wiki létrehozásában
● Levelezőlisták átvétele, ezek adminisztrálása, illetve az RVT-vel egyeztetve bizonyos

listák beállításainak módosítása
● KPR módosítók és keretigények elfogadása rvt.sch-n
● Határozati tár frissítése rvt.wiki-n

Egyéb
● Elkezdtem szervezni az idei RVT vacsit
● Elkezdtem szervezni a jövő évi RVT tábort

Egyéb projektek
Közélőképzés

● Elkezdtem felkeresni embereket a képzéssel kapcsolatban
● Elkezdtem gondolkozni a képzés célján, illetve azon, hogy kiknek szól majd

1 on 1
● Szeretnék 1 on 1 beszélgetéseket tartani a reszortvezetőkkel, hogy jobban

megismerhessem őket és az igényeiket
● A menetrendet már ki is dolgoztam, a megvalósítás az ünnepek miatt januárra

csúszik


