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2020. március – 2020. szeptember 14. 

OBI-HOZ KÖTHETŐ FELADATOK 

● OBi és KHB üléseken való részvétel 
● KKFK bírálás 

 

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 
● OBi és RVT közötti információáramlás megteremtése 

 

ESETI ÜGYEK ÉS PROJEKTEK 

● Járványhelyzettel kapcsolatos munka 
● Közösségi pontokkal járó adminisztratív munka 

RVT ÁLLANDÓ FELADATAI 

Az RVT ebben az időszakban is rendszeresen ülésezett, és végezte feladatát. Az RVT ebben az               
időszakban majdnem végig teljesen online, utóbbi körülbelül egy hónapban félig online dolgozott a             
kollégiumi közösségi életért. Márciusban át kellett állnunk teljesen online működésre, amely az            
elején nem volt egyszerű, sok problémával szembesültünk, de végül sikerült ezeken felülkerekedni. A             
kollégiumba vissza költözéssel átálltunk félig online, félig offline működésre. A társaság jól kezelte             
ezt az időszakot is. 

A nyári bírálásokat teljesen online térben nagyon nehéz volt implementálni, mivel ezek hosszú, nagy              
energiát igénylő alkalmak úgy is, ha mindenki egy helyen van, online térben pedig csak plusz               
nehézségek jöttek a bírálás során. Szerencsére a csapat nagyon jól kezelte ezeket, és sikerült              
tartanunk az ütemtervet az összes bírálásnál. 

Közösségi pontozás 

A közösségi pontozás bírálását egy hosszabb egyeztetési, gondolkozós folyamat zajlott le az RVT-n             
belül, ahol meghatároztuk az alapelveket arra az időszakra is, amikor az öntevékeny körök nem              
tudtak a jól megszokott formában működni. Ezt követően a bírálás sikeresen zajlott le. 

A bírálás körülbelül 18 órát vett igénybe. A végén 34262 kollégiumi felvételi pont lett kiosztva 916                
embernek. Az előző félévhez képest nem nagy eltérést az magyarázza, hogy a felvételi pontokban              



benne vannak az őszi félévben szerzett közösségi pontok is, és az, hogy az öntevékeny körök nagy                
része is átállt online működésre, és próbálkoztak öntevékeny munkát végezni a nehézségek ellenére             
is. 

KPR bírálás 

Az idei KPR bírálás egy nehéz folyamat volt a nyáron. Többször kellett gondolkoznunk, hogy az               
járványveszély okozta gondokat, problémákat, hogyan tudjuk lekezelni a KPR rendszerben. A nyáron            
csak az őszi félévre szóló KPR-eket bíráltuk le, mivel a Ház átáll a naptári év szerinti gazdasági évre,                  
részben a Pioneer projektnek, részben a járvány helyzetnek köszönhetően. A körvezetők és            
körgazdaságisok nagyon jól vették az akadályokat, és az RVT is bizonyította, hogy rövid időn belül               
után tudja követni a nagyobb kaliberű változásokat is. Sajnos most is voltak problémák a közösségi               
pontozást kezelő weboldallal, de a Kir-Dev sikeresen orvosolta ezeket, és sikerült időben elkészülni             
mindennel. 

A KPR bírálás a dobálásokkal együtt 3 teljes estét, körülbelül 19-20 órát vett igénybe, az előzetes                
előkészületek, megbeszélések, egyeztetések nélkül. 

Az időszak összefoglalása 

Az RVT a nyáron alapvetően a bírálásokkal szokott foglalkozni, üléseket ritkán tart. Ebben az              
időszakban viszont 10 RVT ülést kellett tartanunk a bírálásokon, megbeszéléseken kívül, különböző            
okok miatt. Ez az időszak nagyon megterhelő volt a csapat számára, viszont nagyon jól vette az                
akadályokat. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Nagyon szeretném megköszönni a reszortvezetőknek, név szerint Bozsik Szabolcsnak, Burus          
Endrének, Deák Dávidnak, Haraszti Kámeának, Németh Gergelynek, Révfalusi Csongornak, Szonda          

Katalinnak, Torma Kristófnak, hogy a nehéz időszakban is számíthattam rájuk, és mindenben            
segítették munkámat. Továbbá szeretném megköszönni annak a két embernek a munkáját, és            
támogatását, akikkel vállt vállnak vetve küzdöttünk a Schönherz közéletéért Operatív Bizottságként,           
azaz Papp Dánielnek, és Gulyás Róbertnek jár hálás köszönetem. Itt szeretném megragadni az             

alkalmat, hogy a tanácsadó gárdánknak is megköszönjem a fáradthatatlan munkáját. Szeretném           
tehát megköszönni név szerint Kiss Dávidnak, Szodfridt Gergelynek, Dohanics Pálnak, Mátrai           
Attilának, Szabó Bencének, Parragh Viktornak és Fedor Zsombornak a sok-sok segítséget, melyet            

tőlük kaptam. Szeretném továbbá megköszönni munkáját Simon Dorinának, aki az RVT jegyzőkönyv            
vezetői munkájával nagyon sok terhet vett le a vállamról az elmúlt időszak folyamán. Végezetül, de               
nem utolsó sorban szeretném megköszönni Nektek, körvezetőknek, körtagoknak, közélőknek az          

elmúlt időszakban végzett munkátokat. Bizonyítottátok, hogy a Schönherz közösségi életét egy           

világjárvány sem ingathatja meg. 

 

 

Budapest, 2020. 09. 07. 

 

Palkovics Gábor 
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Operatív Bizottság 

 

 


