KB ülés jegyzőkönyv – 2017.05.15.
Jelen voltak: Fedor Zsombor (Zsombi), Szabó Bence, Bagó László (Maugli), Parragh Viktor
(Wico), Mátrai Attila (Shad), Szodfridt Gergely (Szotyi), Jánvári Bálint (JB), Czárth Csanád
(Csanád), Szommer András (Szomi), Varga Martin (Martin), Anda Géza Pál (Pali), Csupity
László (Sztyúp), Kruták László (Laci)

Hetifőnöki körvez
Szommer András szeretné átruházni körvezetői pozícióját Varga Martinra, aki egy évig tervezi ezt a posztot
betölteni. Ketten maradnának Bartha Péterrel együtt aktívak, de már vannak tevrek az új emberek
beintegrálására, valamint amivel szeretne még foglalkozni az az FNT rendbehozatala, a 118-as raktár már
készen is van.

Beléptető projekt
A projekt stablian halad, a klubszobák ajtajainak állapotának felmérése még szükséges. A rendszer nagyobb
biztonságáért egy olyan alkatrészre van szüksége a csaptanak, mely lehetővé teszi, hogy jelezze számukra,
ha valaki leemeli a panelt a beléptetőről, valamint ha az SD kártyát kiveszi, akkor ne tudjon adatokat
olvasni róla. Emellett egy állandó nyitvatartóra gondolotak még, ami megkönnyíti a rendszer használatát.
Ha már eleve nyitva van az ajtó és van bent valaki, péládul ez a köröknek a klubszobájánál, irodáknál jöhet
jól (pl.: Hímző), akkor be lehessen könnyen jutni az ajtón ármit elhúzv a panel előtt. Ezekre az eszközökre
költségterveztet is készítettek, amit a KB elfogadott.

Aktualitások
Az SCH Nyári Tábornak meg van az időpontja, ami sajnos ütközik az EHK táborral, de máshova nem igazán
mozgatható. E-mailek mentek ki az Ibán-nappal és a táborral kapcsolatban.
Az internettel kapcsolatban előrehaladás történt, felterjeszetették az ötletet a szenátus el, amivel nekünk
sajnos nem feltétlen egyeznek az érdekeink és elképzeléseink, de ezen még folynak a munkálatok több
fronton is.

Beszámolók
Zsombi: KFK-val foglalkozott, valamint az internet ügyével. Tárgyalt DR. Jakab László dékán úrral is.
Szotyi: Az F19-el kapcsolatban visszaírt az építész és javasolta egy műszaki ellenőr felkeresését. Klímák
ügyében sikerült előre lépni, ajánlatok érkeztek, valamint a beázás is kivizsgálás alatt van. A Simonyinál az
ajtócsere elmarad külső okok miatt.
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Maugli: SCH Nyári Táborral időpontja fixálódott. Az Iván-napra és a táborra a főrendezőket kitalálta ki lesz,
de még nem kérte fel őket.
Wico: Simonyi Konferencia elszámolása megtörtént, valamint a Felezőét is sikerült elszámolni Balázzsal,
továbbá a megbeszélés során elkezdték a Gólyatábor és Gólyabál teendőit átbeszélni. Az Üzemeltetéssel
tárgyal tovább összegekről és információkról a rendezvények költségvetését illetően.
Bence: A nyári menetrendet összerakták, valamint a Nagykonyha felújításával foglalkozott, ami továbbra is
téma. Új terv készült, ami a korábbi kérések szerint módosult, valamint utánajárt a légfüggönyök
kérédésének, ami valószínűleg nem lesz része a projektnek. Ezen felül volt RVT ülés, amin KPR
módosításokkal és átcsoportosításokkal foglalkozott.
Shad: A KB-s honlapok összegyűjtése megtörtént, ezekkel a következő héten elkezd foglalkozni, valamint
utánajárt, hogy kit kell felkeresnie a kollégiumi nyíltnappal kapcsolatban.

