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ÁLLANDÓ FELADATOK
•
•
•
•
•

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

RVT ÁLLANDÓ FELADATAI
Idén az RVT-t kiszolgáló felületek megújulásának éve volt. Új helyen tudták leadni a közélők a közösségi
pontjaikat, illetve a KPR is egy teljesen új felületet kapott.
Közösségi pontozás
A közösségi pontozás három részből áll. A leadás, a bírálás és az utómunkálatok. A leadás során volt
probléma a felülettel, ezeket igyekeztünk folyamatosan visszajelezni a fejlesztőknek, remélhetőleg jövőre már teljesen elhagyhatjuk a táblázatos módszert. A nehézségek ellenére sikerült mindenkinek értékelhető táblázatot leadni. A bírálás különösebb fennakadások nélkül lement. Az utómunkálatok során pedig sikerült megoldani minden felmerülő javításra szoruló esetet.
A bírálás az testület három teljes estéjét vette igénybe. A végén 37327 közösségi pont lett kiosztva 933
embernek.
KPR bírálás
A KPR bírálás is megújult. Teljesen új kiírás illetve teljesen új felület fogadta a körök vezetőit, gazdaságisait. A KPR leadásra hagyott idő, viszonylag kevésnek bizonyult, de szerencsére mindenki sikeresen
és időben le tudta adni a KPR pályázatát. Itt is kijöttek viszonylag hamar a rendszer gyerekbetegségei,
de szerencsére az oldal fejlesztője nagyon hamar javította az ilyeneket.
A bírálás négy hosszú éjszakát vett igénybe, illetve utána még kettőt mikor bementünk a KB gazdaságis
által kijelölt keretek alá. Ebből három az én vezetésemmel történt, a negyedik estén pedig Wico mint
nevtanár vezette le az ülést.
A bírálás menete úgy gondolom viszonylag kiforrottá válik, folyamatos RVTwiki írással igyekszünk átadni a jövő RVT-jének minél több hasznos információt.

VIKÖ bírálás
Az őszi VIKÖ bírálás is akadály nélkül zajlott le. Így már októberben meg tudott történni a VIKÖ pályázaton elnyert támogatások kiutalása. Ezúton szeretném megköszönni, a HK, a KB és az RVT embereit,
hogy mindent megtettek azért, hogy ez így megvalósulhasson. Illetve a bírálást levezető nevtanároknak
az ott végzett tevékenységüket.
Ingyenes éjszakák
Ebben a félévben is van pár ingyenes bentalvási lehetőség a KI jóvoltából. Ezek ebben a félévben a
következő események éjszakái lettek:
•
•
•
•
•

SKUBU - szept. 29
Gólyabál - okt. 26
Simonyi születésnap - nov 10.
Beszeráras - december 13.
Szilveszter - december 31.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az elmúlt félév sem működött volna az RVT-sek nélkül, nélkülük én itt senki lennék, ezért szeretném
megköszönni nekik az elmúlt félévben végzett áldozatos munkájukat. Mind a jelenlegi és a már leköszönt tagoknak. Ugyanitt megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem Dohanics Pál RVT körül végzett nevelőtanári tevékenységét.
Kelt:
Budapest, 2018.10.11.
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