KB ülés jegyzőkönyv – 2019.09.30.
Jelen voltak: Vetési Dániel (Bajusz), Kiss Virág (Virág), Varga Dániel (Varesz), Palkovics
Gábor (Pacso), Tordai Anna Abigél (Abus), Varga Balázs (Balázs), Török Ambrus, Haraszti
Kámea (Mea), Lázár Levente (Levi), Tavasz Péter Attila (Tavasz), Fedor Zsombor (Zsombi),
Parragh Viktor (Wico), Gyurcsán József (Taz)
Kimentését kérte: Gulyás Róbert (Csuvi)
Homár körvezetőváltás
Elfogadásra került az Homár új körvezetője, Tavasz Péter Attila. Lázár Levente már egyre
kevésbé tud időt szakítani körvezetői teendőire, ezért szeretné átadni a kör vezetését, és Tavasz
a legjobb opció erre. Tavasz már betanult, jól ismeri a kört. Folyamatosan tartja a kapcsolatot
Zambó Péterrel, aki az egyetemmel közvetít. Tavasz elsődlegesen a beszerzési ügyeken
szeretne javítani, másodlagosan pedig Abussal egyezteteve felmérni az igényt arra, hogy a kör
több koktélos nyitást tarthasson.
A KB 5:0:0:1 arányban megszavazta, hogy Tavasz Péter Attila legyen az új Homár
körvezető.
Kultúr reszortvezetőváltás
Elfogadásra került az új Kultúr reszortvezető, Haraszti Kámea. Az Impulzuson keresztül került
a reszort vezetőségébe, és kifejtette a KB-nak, hogy milyen jövőképe van a reszort jövőjét
illetően. A körök működését jobban megismerve, szeretné, ha a reszort stabilabb lábakon állna,
és több szinergia lenne a benne levő körök között. Ezen kívül a reszort klubszobájának a
helyzetét szeretné átgondolni.
A KB 5:0:0:1 arányban megszavazta, hogy Haraszti Kámea legyen az új Kultúr
reszortvezető.
Beszámolók
Virág: Megírta a támogatott nyári kollégiumokhoz tartozó, bocsánat kérő emailt, készült a
Küldöttgyűlésre, részt vett egy KBPR gyűlésen és az azt követő liftközbejárás és kultúrwc
ragasztáson. A KBPR csoport vezetőjével átnézik majd a plakátolási szabályzatot, hogy a
benne szereplő információk frissek és relevánsak legyenek.
Varesz: Elsődlegesen Schönherz Qpához kapcsolódó üzemeltetést érintő bejelentésekkel és
behajtási engedélyekkel foglalkozott. Szervezett a HA5KFU körnek és a mátrix csapatnak egy
tetőre kijutást antennák állítása céljából. Folyamatosan dolgozik a kulcs- és vendéglisták és a
dolgozói káryták konzisztensre hozásán. Elkezdte egyeztetni az üzemeltetéssel, hogy a 19 és
20-as klubszobákban mekkora tisztaságot várnak el 1-1 ellenőrzés során.
Pacso: Véglegesítette az RVT-vel a körvezetői tréning időpontját, ezek október 17. és október
23. Egyeztetett a KSZK-val arról, hogy segítenek nekik bírálni a körös IP igényléseket.
Egyeztetett a VIKÖ helyzetéről a HK-val. A VIP túlterheltségét illetően folyamatosan dolgozik
azon, hogy helyet találjon az ott levő dolgoknak. Az RVT-vel elbírálták az ingyenes
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bentalvásos éjszakák igényeit, mind a 7 darabot kiosztották. A Qpa rendezőkkel megbeszélte,
hogy amennyiben Qpa alatti rendezvény miatt a kollégium lépcsői túl esztétikátlan állapotba
kerülnek, a rendezők gondoskodjanak annak rendbetételéről.
Bajusz: Egyezetett a Ricoh nyomtató helyzetéről a céggel, már csak az elszállításról kell
gondoskodni. Beszélt az EHK-val, a Schönherzes parkolásigények helyzetéről. A szituáció
egyelőre képlékeny. Továbbadta az EHK-tól érkező infókat a többi KB-snak.
Abus: Foglalkozott a 5-0 újoncozással, felkereste az érintett szolgáltató egységet. Az
Újlengyelben található ház hirtelen történt gáz megszűnésének a helyrehozatalát intézte a
hétvégén. Részt vett a küldöttgyűlésen, ahol a Body kör projektjét a küldöttek elfogadták. Volt
azóta több Body belépő osztás is, jelenleg a honlapon dolgoznak a körvezetővel. A Park
projektben is jelentős előrelépések történtek, az önkormányzat és az Újbuda Prizma nyitott a
projektre, folyik az egyeztetés egy személyes találkozóról a projektvezetővel. A projekt
kapcsán lesz lakossági fórum, ezt Czermann Márton intézi.
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