
OPERATÍV BIZOTTSÁG 
OBI – ELNÖKI BESZÁMOLÓ 

2020. március  – 2020. szeptember 14. 

POSZTHOZHOZ KÖTHETŐ ÁLLANDÓ FELADATOK 

● OBi ülések előkészítése és levezetése 

● Kapcsolattartás a Hallgatói Képviselettel 

● Kapcsolattartás az Egyetemi Hallgatói Képviselettel 

● Kapcsolattartás a Dékáni Hivatallal 

● Kapcsolattartás Vetési Dániel SVIE elnökkel 

● Folyamatos kommunikáció a KFB-vel 

● KKFK bírálás 

ESETI ÜGYEK ÉS PROJEKTEK 

● Posztátvétel 

● Közélet működésének fenntartása 

● Gólyatábor megvalósítása 

● HK – KB tárgyalások az együttműködésről 

POSZTÁTVÉTEL 

A tavaszi tisztújítás induló csapat hiányában sikertelenül zajlott le, így Operatív Bizottság állt fel a               

kötelező feladatok ellátása érdekében. A koronavírus miatt nem tudtunk Kollégiumi Hallgatói           
Bizottság szavazást, illetve Tisztújító Küldöttgyűlést tartani, így a felálló Operatív Bizottság           
mandátumának hitelességét az április Hallgatói Képviselet Tisztújítása adta. Ezzel együtt a SVIE elnöki             

jogköröket nem, kizárólag a KHB elnökségből adódó jogköröket gyakorolhattam. A posztátvétel során            
még áprilisban sokat beszélgettem Vetési Dániellel az aktuális feladatokról, Fedor Zsomborral a            
mindenkori KB elnöki feladatokról, illetve Szodfridt Gergellyel a HSZI-vel való kapcsolattartásról.           

Ezúton is köszönöm nekik a sok segítséget.  

KÖZÉLET MŰKÖDÉSÉNEK FENNTARTÁSA 

Az OBi egyik legfőbb feladatának a közélet fenntartását tűzte ki céljául. A KB hiányában ez az alapvető                 

feladatok ellátásra redukálódott. Továbbra is heti szintű, legtöbbször teljesen nyílt, mindenki számára            
hozzáférhető üléseken tárgyaltuk meg az aktuális témáinkat. Kollégium hiányában leginkább az           
otthonról önszerveződő tevékenységek találtak utat maguknak, mi pedig a lehetőségeinkhez mérten           

próbáltuk megteremteni a működéshez szükséges keretrendszert, pl.: halaszthatatlan költések         
meghatározása az RVT-vel. Másik fontos része a félévnek a kollégiumba való visszaköltözés            
megszervezése volt, mind járványügyi, mind közéleti szempontból. Ennek megfelelően kialakítottuk a           

visszaköltözés operatív megvalósítását, valamint a közösségi helyiségek újra használatba vételének          



módját is. Meghatároztuk továbbá a külső helyszínen tartandó események elvi alapjait is, valamint a              

naponta változó hírek hatására folyamatos odafigyelést kíván ez a projekt. 

GÓLYATÁBOR MEGVALÓSÍTÁSA 

Az elmúlt félév legnagyobb sikere egyértelműen a Gólyatábor megvalósítása volt. Szeretném           

megköszönni Pozsik Máténak és Balhási Zalánnak a kitartó munkáját, akikkel napi kapcsolatban            
reagáltunk az aktuálisan kiadott rendeletekre, szabályozásokra. A Gólyatábor végül eredeti          
helyszínen, az eddigiekhez képest nagyjából feleakkora létszámmal tudott megvalósulni. A szervezés           

során a kari vezetéstől is maximális támogatást kaptunk a rendezvény megvalósítására. 

HK – KB TÁRGYALÁSOK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL 

Az elmúlt években igencsak terhes volt a két szervezet közötti kapcsolat, ez a tavalyi évben               
javulásnak indult. Áprilisban mindkét szervezet vezetésében váltás történt, ezek a személyi           
változások is segítették a kapcsolat javítását. Április óta több egyeztetés történt a két szervezet              

között, többek között a szervezetek közötti kommunikáció mikéntjéről, a kialakuló konfliktusok           
feloldásáról, jövőbe mutató megoldásáról, vagy gazdasági együttműködésről. Fontosnak tartom, hogy          
az új KB-s csapatnak ne kelljen múltból érkező konfliktusokat kezelni, ezért sikeresnek érzem a              
szervezetek közötti kapcsolat további javítását, illetve adott esetben a két szervezet közötti            

együttműködésének átalakítását. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS: 

A sikertelen Tisztújítás után rengetegen dolgoztak azért, hogy ebben az átmeneti időszakban a             
kollégium és a közélet tovább működhessen, valamint, hogy őszre átalakított működési feltételekkel            
egy új csapat kezdhessen el dolgozni a Schönherzért. A teljesség igénye nélkül szeretném             

megköszönni az elmúlt hónapok munkáját és segítségét Szodfridt Gergelynek, Parragh Viktornak, Kiss            
Dávidnak, Dohanics Pálnak, Fedor Zsombornak, Szabó Bencének és Mátrai Attilának. Továbbá           
hatalmas köszönet Palkovics Gábornak és Gulyás Róbertnek, akik ebben a nehéz helyzetben is             

vállalták, hogy a saját területükön tovább dolgoznak a közélőkért. Végezetül pedig szeretném            
megköszönni mindazoknak, akik ilyen körülmények között is tovább építették a Schönherzes           

közösséget egy jó tanáccsal, egy otthoni csapatépítéssel, vagy akár egy online programmal. 

Budapest, 2020.09.08. 
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Operatív Bizottság  


