
RISING SUN KB 
KB – RESZORTVEZETŐK TANÁCSÁNAK ELNÖKE     

BESZÁMOLÓ 

2020. szeptember 23.  – 2020. március 

KB-HOZ KÖTHETŐ ÁLLANDÓ FELADATOK 

● A Kollégiumi Bizottság ülésein rendszeres megjelenés 
● VIKÖ bírálás  
● Részvétel minden KB-s létből fakadó ülésen (Hallgatói Képviselettel való egyeztetések,          

Alapítványos egyeztetések, NTG ülések) 
● Részvétel minden KB-s eseményen 

 

RESZORTVEZETŐK TANÁCSÁHOZ KÖTHETŐ FELADATOK 

● RVT ülések előkészítése, levezetése, adminisztrációja 
● Közösségi pont és színes belépő bírálás 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 – közélet elaprózódása 

 

RVT ÁLLANDÓ FELADATAI 

Az RVT ebben az időszakban is rendszeresen ülésezett, és végezte feladatát. Voltak nehézségek, de              
sikerült minden akadályt leküzdenünk. Az RVT ülések nagy részben családias hangulatban teltek, de             
voltak nagyobb vendég számú üléseink is. A kollégium március közepi kiürítése után az RVT átállt               
online működési formára. 

Közösségi pontozás 

Az RVT egyik legfőbb feladata a közélők közösségi pontozásának elbírálása. Ezt a feladatát ebben a               
félévben is maradéktalanul elvégezte az RVT. Ez a munka 3 teljes éjszakát emésztett fel január               
közepén. Az reszortvezetők jól végezték munkájukat, így zökkenőmentesen le tudott zajlani a bírálás.             
Az utólagos adminisztrációval ugyan voltak problémák a PéK oldalon, ellenben ezeket is sikerült             
megoldanunk a Kir-Dev segítségével. 



Az RVT az időszakban 38680 kolipontot osztott ki 955 közélőnek. A bírálás összesen a 3 este alatt                 
körülbelül 18 órát vett igénybe. 

VIKÖ bírálás 

A beszámolóban vizsgált időszakba két darab VIKÖ bírálás is beletartozik. A bírálók jól végezték              
munkájukat. Mindenki kellőképp fel volt készülve, és konstruktívan állt hozzá az amúgy fárasztó             
bírálási folyamathoz. 

Bírálásonként a közélők VIKÖ pályázatait elbírálni körülbelül 8 órába telt. 

Körvezető training 

A körvezető traininget az előző féléves feedbackek alapján alakítottuk ki, hogy az újdönsült, és              
leendő körvezetők a legjobb tréninget kaphassák. Ez az alkalom ismét jól sikerült, és alkalomról              
alkalomra fejlődik jó irányba a training. A tavaszi training alkalomra is készült már az RVT, de sajnos a                  
kollégium kiürítése miatt ezt nem tudtuk megtartani, ez március 16-ra volt betervezve. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Szeretném megköszönni a Reszortvezetők Tanácsának az elmúlt időszakot. Nagyon büszke vagyok           
arra, hogy egy ilyen jó csapatot vezethettem. Szeretném még megköszönni a munkáját mindkét             
RVT-s nevelőtanáromnak, Dohanics Pálnak, és Szabó Bencének is. Végezetül szeretném megköszönni           
Molnár Klaudiának az őszi félévben, és Simon Dorinának a tavaszi félévben végzett jegyzőköynv             
vezetői munkáját. 

 

Kelt: 

Budapest, 2019.09.06. 

 

Palkovics Gábor 

Reszortvezetők Tanácsának elnöke 



Kollégiumi Bizottság  

 


