
RISING SUN KB 
KB – RVT ELNÖK BESZÁMOLÓ 
2019. március 28 – 2019. szeptember 23. 

KB-HOZ KÖTHETŐ FELADATOK 

● Kollégiumi Bizottság ülésein való részvétel 
● KKFK bírálás 
● FKPR bírálás 
● Kedvezményes nyári kollégiumi férőhelyosztás, előkészítése, 

bírálása, adminisztrációja 
 

RESZORTVEZETŐK TANÁCSÁHOZ KÖTHETŐ FELADATOK 

● RVT ülések előkészítése, levezetése, adminisztrációja 
● Közösségi pont és színes belépő bírálás előkészítése, levezetése, adminisztrációja 
● KPR bírálások előkészítése, levezetése, adminisztrációja 
● RVT-hez kapcsolódó adminisztratív feladatok 
● KB és RVT közötti információáramlás megteremtése 

 

ESETI ÜGYEK ÉS PROJEKTEK 

● RVT elnöki poszt átvétele és betanulás 
● Közösségi pontokkal járó adminisztratív munka 
● RVT tábor – körvezető tréning projekt 
● Színes belépős projekt 
● Közösségi pontozás projekt 

RVT ÁLLANDÓ FELADATAI 

Közösségi pontozás 

A közösségi pontozás három részből áll. A leadás, a bírálás és az utómunkálatok. A leadás 
zökkenőmentesen zajlott, bár voltak olyan esetek, ahol korrigálni kellett. A bírálásra az RVT 3 teljes 
estéjét áldozta rá. Az utólagos adminisztrációban voltak problémák a weboldallal, de nehézségek árán 
sikerült ezeket áthidalni. 

A bírálás körülbelül 18 órát vett igénybe. A végén 38344 közösségi pont lett kiosztva 973 embernek.  



KPR bírálás 

Idén is újult kicsit a KPR kiírás. Próbálkoztunk a folyamatosan növekvő szállás áraknak megfelelően mi 
is növelni egy kicsit a tábori szállások támogatásának a mértékén, és a KKPR-ek rendszerén is 
alakítottunk egy keveset, hogy egységesebben lehessen a körök által leadott pályázatokat bírálni. A 
KPR-ekhez kialakított weboldallal volt egy kevés probléma a bírálás és az utólagos adminisztráció 
során, de a fejlesztőnek sikerült a végére kijavítani a hibát.  

A KPR bírálás 5 teljes estét, körülbelül 30 órát vett igénybe., ezen kívül még egy estét, amikor bevittük 
az összegeket a Gulyás Róbert által meghatározott keretek alá. 

Összefoglalás 

Az RVT a színes belépőkkel, és a támogatott nyári kollégiumi férőhelyekkel együtt a nyáron összesen 
11 teljes estét, körülbelül 70 órát foglalkozott effektív bírálással. Fontos kihangsúlyozni, hogy az 
előkészületek (KPR pályázatok, közösségi pontozások átnézése stb.) és az utómunkák (kpr.sch oldalon 
az összes módosított tétel adminisztratív teendői, PeK-es utómunkák) ebben a számban nincsenek 
benne. 

SZÍNES BELÉPŐS PROJEKT 

Az RVT úgy látja, hogy a színes belépők mind eszmei, mind tárgyilagos értéke csökkent az utóbbi 
években. A projekt ezen próbál változtatni, és újra egy megfelelő súlyt adni a színes belépőknek. 
Jelenleg „in progress” állapotban vagyunk, de a haladás megkérdőjelezhetetlen. Feltártuk a 
problémákat, amelyeket több ízben átbeszéltünk. A tárgyilagos értéket csökkenti például az egyre 
kevesebb kedvezmény, amelyeket igénybe lehet venni eme belépőkkel. A kártyák értékének az sem 
tesz jót, hogy nem mindíg készülnek el időben, így nem lehet komolyan venni őket. Természetesen 
kerestünk eszközöket is a problémák megoldására, amelyeket elkezdtünk használni, és haladunk a 
célunk felé. A nemrég megrendezett ÁB osztón már az új belépő design-al készült kártyákat oszthattuk 
ki, amely csak egy nagyon kicsi mérföldkő a kitűzött célok útján. 

Reméljük a jövő évi ÁB osztóra már sikerül a legtöbb pontját megoldani ezeknek a problémáknak, és 
ismét hasonló értékeket fognak képviselni ezek a kártyák, mint régebben. 

A projekt nem állhatna sehol Papp Dániel nélkül, aki temérdek munkát rakott ebbe a projektbe, ezúton 
is szeretném megköszönni neki ezt. A projektet segítette még Varga Flórián, a KFB elnöke, és az 
schdesign csapata, nekik is hálás vagyok a munkájukért. 

KÖRVEZETŐ TRÉNING PROJEKT 

Az RVT sikeresnek látta a körvezető tréning alkalmat az előző félévben, így mindenképpen folytatjuk a 
projektet. Az viszont tény, hogy van még mit simítani rajta, így hát a feedbackek alapján változtattunk 
a tréning alkalmon, és reméljük, hogy a következő tréning még több segítséget fog nyújtani a (friss) 
körvezetőknek.  

Itt szeretném megköszönni az összes reszortvezető munkáját, akik a fáradságot nem ismerve dolgoztak 
a projekten. Szeretném külön kiemelni Papp Dánielt, aki a projekt vezetője volt az előző félévben, és 
Révfalusi Csongort, aki a soron következő tréning alkalmakért felel. Hiszem, hogy ezek a tréning 
alkalmak nem valósulnak meg hiába, és minden résztvevő tud értéket hazavinni belőlük. 

  



 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Az elmúlt félév nem működött volna az RVT-sek nélkül, ezért szeretném megköszönni nekik az elmúlt 
félévben végzett áldozatos munkájukat. Remélem a következő félévben az új RVT-sek is ilyen 
odaadással fogják végezni a munkájukat. Ugyanitt megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem 
Dohanics Pál és Szabó Bence RVT körül végzett nevelőtanári tevékenységét. Végül de nem utolsó 
sorban szeretném hálám kinyilvánítani Molnár Klaudiának, aki iszonyatosan sok terhet vett le a 
vállamról az RVT jegyzőkönyv vezetőjeként. 

 

 

Budapest, 2019. 09. 23. 

 

 Palkovics Gábor 

 RVT Elnök 

 Kollégiumi Bizottság 

 


