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A Kollégiumi Bizottság ülésein rendszeres megjelenés
RVT ülések rendszeres tartása
KKFK bírálás
VIKÖ bírálás
Részvétel minden KB-s létből fakadó ülésen (Hallgatói Képviselettel való egyeztetések, Alapítványos egyeztetések, NTG ülések)
Részvétel minden KB-s eseményen

RVT ÁLLANDÓ FELADATAIM
Az RVT ebben az időszakban is rendszeresen ülésezett. EMT előtt még viszonylag családiasan teltek
ezek az esték. EMT után ez átalakult nagycsaládias hangulatúvá, egyre több oylan ember jelent meg
aki érdeklődik a közélet irányítása után, kíváncsi arra mi és miért történik a Házban. Ezt személy szerint
egy nagyon jó dolognak tartom, csak kezdjük kinőni a KB-s tárgyalót.
Közösségi pontozás
Az RVT egyik legfőbb feladata a közélők közösségi pontozásának elbírálása. Ez ebben a félévben sem
volt másképp. Januárban négy éjszakát töltött az RVT, hogy minden hozzánk beérkező közösségi pont
táblát átnézzen. Mindenki nagyon jól végezte a feladatát, így a bírálás gördülékenyen tudott lezajlani.
VIKÖ bírálás
A félévben sem maradhatott el a VIKÖ bírálás ami során igyekszünk a közélőinket jutalmazni. A bírálás
során a HK, a KB és az RVT dolgozott együtt. Sikerült az EHK előtt megvédeni a VIKÖ keret összegét,
ami a bírálás során veszélybe került és attól tartottunk nem tudjuk az előzetes eredmények szerinti
állás tartani. Szerencsére erre nem került sor.
A jutalmazottak névsorát megtaláljátok a VIKÖ portálon.
Ingyenes éjszakák
Idén is szavaztunk meg éjszakákat, mikor ingyenes az éjszakai vendégek fogadása. Ezek a következő
esték a félévben:






Közös képzés - március 14
Interkoll és MűSzak szülinap - április 5
Felező bál - április 18
Cst előeste - április 26
Beszeráras LevelUP - május 24

Körvez training
A projektet megelőzte egy ún. közélet elapózódása nevű projektünk, ahol azt próbáltuk vizsgálni, hogy
miért nem vállalnak az emberek egy helyen felelős pozíciókat, miért nem köteleződnek el jobban egyfajta tevékenység iránt. Ebből nőtte ki magát a körvez training, ahol a régebbi, újdonsült vagy leendő

körvezetőknek, igyekszünk átadni egy olyan tudást amivel ők sokkal könnyebben lesznek képesek ellátni az őket terhelő feladatokat, így képesek lesznek többet fejlődni, profitálni a körvezetői létből.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:
Szeretném megköszönni az előző féléves munkáját az Reszortvezetők Tanácsának. Úgy érzem egy nagyon jó kis társaság alakult ki. Örülök, hogy ennek a társaságnak a része lehettem. Nagyon büszke vagyok arra, hogy sikerül olyan dolgokat csinálni amik viszik előre a közéletet, segítik a közélők mindennapjait. Remélem ezek a sikerek emlékeztetnek arra mindenkit, miért is csináljuk ezt. Szeretném megköszönni Dohanics Pál munkáját aki nevtanárként támogatta az RVT és az én munkámat.
Nem annyira vagyok a szavak embere és nem igazán vagyok jó búcsúzkodásban sem (meg még excelben is van mit fejlődnöm), de remélem mindenki akivel együtt dolgoztam a két év alatt az tudja, hogy
nagyon hálás vagyok. Sokat formálódtam ezalatt az idő alatt és ezt mind azoknak az embereknek köszönhetem akik körülvettek és eláttak tanácsokkal, vagy építő kritikával - utóbbi bár néha kicsit burkoltan érkezett ugyanolyan sokat segített.
Nagyon köszönök mindent amit ezalatt a két év alatt kaptam.
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