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Közéleti felelős 

Általános KB-s feladatok 

Teljesítményértékelő reflexió 
● Részt vettem két, a márciusi időszakot vizsgáló ülésen, ahol önmagunk és egymás 

munkáját értékeltük, és csatoltunk vissza egymásnak 
● Azért, hogy megfelelően tudjam értékelni a saját és a többi KB-s munkáját az ülés előtt 

felkészültem 
○ Magamra vonatkozó standard kérdések átgondolása és megválaszolása 
○ A többiekre vonatkozó kérdések megválaszolása és átgondolása 

Havi beszámoló 
● Az előzőlegesen összegyűjtött feladatlista alapján megírtam a beszámolót a megfelelő 

formátumban 

RVT koordinációja 

RVT-sek havi jutalmazásának elkészítése 
● A leadott reszortvezetői beszámolók és a jelenlegi keretrendszer alapján elkészítettem 

a reszortvezetők havi jutalmazását. 
● Elküldtem a KB gazdasági felelősének 
● A jutalmazás mértékét tartalmazó táblázat elkészítését ebben a hónapban 

megújítottam kicsit 
○ A fő szervező elv az volt, hogy csak arra a munkára tudok jutalmazást adni, 

amiről be is számoltak a reszortvezetők, így pár reszortvezető nem kapott 
jutalmazást az eddig megszokott reszort operatív kategóriára 

○ Ezt az újító ötletet megbeszéltem az elődömmel is, hogy kikérjem a véleményét 
róla 

○ Előre nem szóltam nekik a változtatásról, így akadt belőle némi nézeteltérés, 
amit rendeztünk, és a megbeszéltek alapján az adott feltételek teljesülése 
mellett kompenzálva lettek a következő hónapban az érintettek 

RVT Wiki 
● Pár hónapja nem működött megfelelően az oldal, mert a reszortvezetők nem 

rendelkeztek szerkesztési jogosultsággal olyan oldalakon sem, ahol szükség lett 
volna rá 

● Ezt a problémát Torma Kristóf segítségével sikerült is megoldani 



RVT-s megbeszélés 
● Az egyik szervezetfejlesztés workshop előtt tartottunk egy kisebb csapat szintű 

megbeszélést az RVT-vel és az RVT-s tanácsadóval 
○ Elődömmel, Palkovics Gáborral, Tájékoztattuk a reszortvezetőket arról, hogy 

a szervezetfejlesztés jelentősen át fog alakulni a jelenlegi projekt befejezése 
után 

○ A korábbiakban megbeszéltek alapján tartottam egy összefoglaló szekciót a 
KB-ban történt/ történő aktualitásokról 

■ Erre a témára felkészültem a megbeszélés előtt 
● Ezen a megbeszélésen Bozsik Szabolcs nem tudott részt venni, így, hogy ő se 

maradjon le semmilyen információról vele külön leültem beszélgetni és 
összefoglaltam neki a megbeszélésen elhangzottakat 

RVT ülés 
● A hónapban nem tartottunk klasszikus ülést, részben a kialakult helyzet miatt 
● Az eddig megszokott ülés időpontokban az RVT a hónapban a szervezetfejlesztéssel 

haladt 
● Kiírtam egy e-mailt, ami az ülés témák összeszedése szolgál 

Projektek 

Közélet újraindítása 
● Felkészültem a workshopra 
● Részt vettem a workshopon 

RVT szervezetfejlesztés 
● Részt vettem az egyik workshopon 
● Segítettem Fábián Dórinak az RVT-s fórum szervezésében 

○ SCH Discord-ot előkészítettük a fórumra 
○ Átolvastam a megírt tájékoztatólevet és elmondtam a meglátásaimat vele 

kapcsolatban 
● Megbeszélés a Közélőket megkérdező formról 

○ Részt vettem Fábián Dórival és Parragh Viktorral egy közös megbeszélésen 
○ Megbeszéltük az előzetesen elkészített form gyengeségeit 
○ Segítséget és útmutatást kaptunk arra, hogy hogyan érdemes egy 

“közvélemény kutatás” célból elkészített kérdőívet összeállítani 

Eseti feladatok 

RVT szervezetfejlesztés jövője 
● A gazdasági felelőssel és a tanácsadókkal összeülve meghatároztuk az RVT 

szervezetfejlesztés jövőben követendő csapásirányát 
○ Ahogy már fentebb is írtam a jelenlegi formájában meg fog szűnni, és egy 

kicsit módosul. 



■ egyéni kisebb projekteket látunk reálisnak, amiknek a projektvezetői 
feladatait a reszortvezetők fogják ellátni, amihez természetesen kellő 
segítséget és támogatást fognak kapni 

■ Úgy gondoltuk, hogy ez a fajta tevékenység az RVT-s munkával 
kevésbé terhelt időszakban valamilyen szinten elvárt az RVT-sektől, 
így ennek a jutalmazása is az RVT-sek havi jutalmazásába fog 
tartozni 

103 és Lanosch megkereséseket intéztem 
● Miután én előzetesen már tájékozódtam ebben a kérdésben, és a megkeresésekre a 

még nem adtunk választ, átvállaltam magamra a KB elnökétől ezeknek az ügyeknek 
az intézését. 

● A megfelelő tájékoztatás érdekében ismét átbeszéltem a teljes témát a Parragh 
Viktorral, érintve az egyesesetekben felmerülő elvi és gyakorlati problémákat 
egyaránt 

● Válaszoltam a megkeresésekre 
○ Mindkét esetben szükség volt egy alternatív út keresésére 

■ Tájékoztattam az érintetteket a lehetséges alternatívákról, illetve 
elmagyaráztam nekik a felmerülő problémás körülményeket 

● Részt vettem egy megbeszélésen a Bulis reszort vezetőjével, amiben felvázoltam 
neki a szponzorációs megkeresés kapcsán felmerülő problémákat, illetve az ezek 
elhárításához szükséges feladatokat 

FNTeam kérdőív 
● Átnéztük és elemeztük a Bozó Bálinttal, Dér Leventével és Parragh Viktorral a 

számunkra elküldött kérdőív tervezetet 
○ Megbeszéltük az esetleges hibákat és azokra javaslatokat fogalmaztunk meg, 

illetve kaptunk még további tanácsokat a jövőre nézve, ha esetleg kérdőívet 
kell majd valamikor összeállítanunk 

KB feloszlása és az OBii megalakulása 
● A KB három tagjának lemondása után előállt helyzetet egy maradó KB-sok és 

tanácsadók közti beszélgetés keretein belül kezdtük el feltárni 
○ Megbeszéltük a jelenlegi körülményeket, az előttünk álló lehetőségeket, 

valamint meghatároztunk egy csapásirányt, amerre szeretnénk tovább haladni 
■ Ez az irány a jelenleg is kialakítás alatt álló OBii lett 

○ A beszélgetés során felmerült feladatokat szétosztottuk magunk között, hogy 
mindenki csinálja meg a rá osztott feladatot a következő heti ülésig 

■ Az én feladatom a jelenlegi helyzetről való tájékoztatás volt 
■ Ez a legtöbb esetben e-mail-es kommunikációt jelentett, de a Hallgatói 

Képviselet elnökét telefonon keresztül is tájékoztattam a helyzetről 
● A második megbeszélésünk során meghatároztuk a leendő OBii céljait 

○ Az ülés után az én feladatom a meghatározott célok tisztázatának elkészítése 
és a közélet erről való tájékoztatása volt. 

● A jelenlegi átmeneti időszakban is sok megkeresésre kellett reagálni ezek közül 
számos ilyen megkeresésre reagáltam 



Egyéb 
● Részt vettem az SSSL nagymesterével tartott megbeszélésen, ahol a 2021-es 

Gólyatáborral kapcsolatos operatív kérdéseket beszéltünk meg 
● Részt vettem az online Képzés Záró Tábor keretei között megszervezett rendezvény 

szervezés szimulációs gyakorlaton 
● Részt vettem az RVT fórumon  
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