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Közéleti felelős 

Jogszerű működés biztosítása, károk elkerülése 

Havi beszámoló 
● Összegyűjtöttem a múlt hónapban végzett tevékenységeimet 
● Az előzőlegesen összegyűjtött feladatlista alapján megírtam a beszámolót a megfelelő 

formátumban 

RVT-sek havi jutalmazásának elkészítése 
● A leadott reszortvezetői beszámolók alapján elkészítettem a reszortvezetők havi 

jutalmazását. 
● Elküldtem a KB gazdasági felelősének 

OBii ülés 
● Két OBii ülést tartottunk a hónapban 

○ Az ülések eredményes levezetéséhez azokra felkészültem 
■ Témák összeszedése, és prioritás szerinti sorba rendezése 
■ Cél és potenciális irány kitűzése az egyes témák esetén 
■ Meghívó küldése 
■ Vendégek hívása az ülésre 
■ Felkészülés a témákra 

○ Levezettem az üléseket 

RVT ülés 
● Egy RVT ülést tartottam a hónapban 

○ Az ülés eredményes levezetéséhez felkészültem rá 
■ Témák összeszedése, és prioritás szerinti sorba rendezése 
■ Cél és potenciális irány kitűzése az egyes témák esetén 
■ Meghívó küldése 
■ Vendégek hívása az ülésre 
■ Felkészülés a témákra 

○ Levezettem az ülést 
■ Az ülés jegyzőkönyve az rvtwiki.sch.bme.hu oldalon található 

○ Ülés után elhangzott dolgokat kivonatoltam és feldolgoztam 
■ TODO-k rendszerezése 
■ határidők felvitele a naptárakba 



Hallgatói tájékoztató fórum 
● Az április elején kialakult helyzetről tájékoztató fórumot tartottunk, amelynek keretein 

belül megpróbáltunk feltárni a kialakult helyzet lehetséges okait, és jövőre vonatkozó 
tanulságokat levonni 

● A fórumra előzetesen felkészültem 
● Részt vettem a fórumon 

Pályázatírás 
● A kialakult helyzet miatt, ki kellett írni egy új KHB választást, mivel a lemondások 

során ez a poszt betöltetlen maradt 
● A választás során első lépésként le kellet adni egy pályázatot 
● Részt vettem a pályázat megírásában, amit egy egész délutánon átívelő workshop 

jellegű alkalom keretein belül készítettünk el 

Közösségi pontozás 
● Elindítottam a közösségi pontozás megvalósításához szükséges folyamatokat 

○ Az RVT-sekkel meghatároztam a bírálás időpontját, valamint a többi folyamat 
szempontjából fontos határidőket 

○ Megírtam a tájékoztató levelet a körvezetőknek az aktuális szabályokkal és 
határidőkkel 

Villanykari Közösségi Ösztöndíj 
● Egyeztettem a Hallgatói Képviselet pályázati referensével Vollweiter Ivett-tel és az 

RVT-vel a jövő évi VIKÖ pályázati kiírásáról 
● Megbeszéltem Csupity Lászlóval, a VIKÖ portál fejlesztőjével, hogy mik azok a 

felmerült igények, amiket szeretnénk, ha megvalósításra kerülnének 

Házszintű működés folytonosságának fenntartása 

KHB választással kapcsolatos teendők 
● Részt vettem egy workshopon, ahol feltártuk, hogy milyen negatív következményei 

lehetnek, ha a KHB elnökség és a SVIE elnökség nem egyezne meg 
● A következmények feltárása után meghatároztuk és szétosztottuk az elvégzendő 

feladatokat 
● Fő feladatnak az emberek megfelelő tájékoztatását tűztük ki 

○ Ennek érdekében sikerült a hétvégén leülnöm az RVT-vel is átbeszélni a 
kialakult helyzet részleteit 

■ Felkészültem a beszélgetésre 
■ Levezettem a beszélgetést 
■ Összegeztem, feldolgoztam és továbbítottam a többiek felé az 

elhangzottakat 



Új Sport reszortvezető betanítása 
● Megmutattam Baranyai Tamásnak a Sport reszort új vezetőjének az általunk 

használt platformokat, hozzáférési jogosultságot biztosítottam neki a 
rendszereinkhez, valamint felvettem őt a levelezőlistáinkra 

RVT-s megbeszélés 
● Részt vettem az RVT-sek által szervezett beszélgetésen, ahol az RVT-sek a 

következő időszakra vonatkozó működésüket beszélték meg 
● Igyekeztem őket segíteni ebben, és információkkal láttam el őket, amikor erre 

szükségük volt 
● A megbeszélésre előzetesen felkészültem 

Nagyterem fejlesztési projekt, mint mentor program pilot 
● Részt vettem egy beszélgetésen, ahol egy mentorrendszer kialakítása 

kezdőlépéseként arról beszéltünk, hogy a jelenleg is futó nagyteremprojekt egy pilot 
projektje lehetne ennek a koncepciónak 

Beszélgetés a Hallgatói Képviselet elnökével 
● A produktív és előremutató HK - OBii kapcsolat érdekében a hónap során több 

alkalommal is folytattam beszélgetéseket a Hallgatói Képviselet elnökével 
○ Az első alkalom célja főként a jelenlegi helyzetről és a kilátásokról való 

tájékoztatás, valamit az együttműködés szempontjából esszenciális 
sarokpontok megbeszélése volt 

○ Második alkalommal már többen is részt vettünk a beszélgetésben, ahol a 
téma főképp az eddig történtek megbeszélése volt, reménykedve abban, 
hogy ezek megbeszélésével elkerülhetővé tesszük a jövőbeli konfliktusok 
kialakulását 

 

Betanulás befejezése 

Részt vettem az Iskola szövetkezenél tett látogatásban 
● A beszélgetés során a Házban jelenleg zajló események mellett más témákat is 

érintettünk. Ez a beszélgetés pedig a hosszú évek tapasztalatait is felhasználva 
jelentős mértékben szemléletformáló volt. És mint ilyen, aktívan járult hozzá az 
általános KB-s betanulásunkhoz  

Beszélgetés elődömmel Palkovics Gáborral 
● Egyes RVT-vel kapcsolatos OBii céljaimhoz tartozó feladatok elkezdésében kértem 

segítséget, valamint tanácsot 



Utánpótlás támogatása 

Schönherzes öregekkel való kapcsolatfelvétel 
● A KB-s utánpótlással kapcsolatban felmerült problémák feltárásában és 

megoldásában úgy döntöttünk, hogy szeretnénk segítségül fordulni az öregebb 
Schönherzes generációkhoz 

● Az ügyben az induláshoz szükséges információk összegyűjtése miatt már folytattam 
beszélgetéseket, ezek alapján pedig már képes vagyok elindítani ezt a folyamatot 

Beszélgetés a Schtart program „öregeivel” 
● Az OBii tagjaival részt vettünk egy beszélgetésen a Schtart programban résztvevő 

Schönherzes öregekkel. A házban történtekről adtunk számukra mélyebb 
betekintést, illetve elkezdtünk gondolkodni azon, hogy ők miben lehetnek 
segítségünkre a probléma felderítésében és megoldásában.  

Alumni gyűlésen részvétel 
● Az előző pontban is említett cél érdekében részt vettünk az OBii tagjaival és a fiatal 

tanácsadókkal a Schönherz Alumni vezetőség havi ülésén, ahol többek között 
beszéltük a kipróbálandó mentorprogramról, valamint azokról a dolgokról, amik az 
elkövetkező időszakban biztosan aktuálisak lesznek mindkét szervezet számára 

OBii kialakítás 
Mivel az OBii kialakítása nem illeszthető be az OBii tájékoztatóban is ismertetett célok alá, 
ezért az ide tartozó tevékenységeket ebben a külön pontban jelenítem meg. 

● Részt vettem egy OBii-s működést kialakító gyűlésen 
● Levezetten egy OBii-s működést kialakító gyűlést 
● Ezekre felkészültem, ami jelen esetben a témák átgondolása mellett az előző 

gyűlésen kiosztott házi feladatok elkészítését is magába foglalta 
● A működésünk kialakítását követően elkészítettük és kiküldtük az OBii tájékoztató 

dokumentumát, ahol igyekeztünk a lehető legteljeskörűbb tájékoztatást adni a 
közélet résztvevői számára, valamint figyelni az egyértelműségre, ami mind a mi 
mind a közélet résztvevőinek a munkáját hivatott megkönnyíteni 

● A tájékoztató kiküldését követően hozzánk érkezett visszajelzéseket feldolgoztuk, és 
pár esetben a visszajelzések alapján változtattunk is a meghatározott szabályokon 


	Jogszerű működés biztosítása, károk elkerülése
	Havi beszámoló
	RVT-sek havi jutalmazásának elkészítése
	OBii ülés
	RVT ülés
	Hallgatói tájékoztató fórum
	Pályázatírás
	Közösségi pontozás
	Villanykari Közösségi Ösztöndíj
	Házszintű működés folytonosságának fenntartása
	KHB választással kapcsolatos teendők
	Új Sport reszortvezető betanítása
	RVT-s megbeszélés
	Nagyterem fejlesztési projekt, mint mentor program pilot
	Beszélgetés a Hallgatói Képviselet elnökével

	Betanulás befejezése
	Részt vettem az Iskola szövetkezenél tett látogatásban
	Beszélgetés elődömmel Palkovics Gáborral

	Utánpótlás támogatása
	Schönherzes öregekkel való kapcsolatfelvétel
	Beszélgetés a Schtart program „öregeivel”
	Alumni gyűlésen részvétel

	OBii kialakítás

