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Elnök

Általános KB-s feladatok

Havi beszámoló
● Elkészítettem az eddig elmaradt beszámolókat (4 db) az adott hónapban végzett

tevékenységekről (~12 óra)
○ Előkészület gyanánt összegyűjtöttem az adott hónapban elvégzett

feladatokat
■ Ez hozzadalmas és körülményes feladat volt, ugyanis ezek az

események és feladatok már nagyon messze voltak időben
○ Megírtam a megfelelő formátumban a beszámolókat

● Elvégeztem a márciusi beszámoló megírásához szükséges előkészületeket
○ Összegyűjtöttem az elmúlt hónapban elvégzett  feladatokat

KB koordináció

KB ülések
● Ebben a hónapban 3 nyílt ülésünk volt, valamint 4 zárt

○ Az első (03.01.) ülésünkön nem tudtam részt venni
● Elvégeztem az ülések előkészítését, ami ezekből állt:

○ témák összeszedése,
○ a meghívó kiküldése,
○ az esetleges vendégek meghívása
○ a levezénylésre való felkészülés

● Az üléseket levezettem a megadott témák szerint
● A jegyzőkönyveket az aktuális hétvégén feltöltöttem a weboldalunkra

KB Havi ütemezés
● A ráérős táblázatunk alapján és a beérkező feladatok és igények kapcsán

elkészítettem a KB március havi ütemezését/programtervét
○ Ezt először előző holnapban csináltam és működőképes volt a koncepció,

ezért beiktattam a folytonos feladataim közé

https://kb.sch.bme.hu/jegyzokonyvek/


A KB-s csapattal való foglalkozás
● Teljesítményértékelő reflexió szervezése és levezetése

○ A februári hónap teljesítményértékelése történt itt meg
■ Az ülésre és a levezetésre felkészültem

● Átgondoltam, hogyan lenne érdemes haladnunk
● Összeszedtem a saját, illetve a csapat munkájának

jellemzésére szolgáló elveket
● A reflexiót levezettem
● Az eredményeket beépítettük a mindennapi működésünkbe

● Csoportnormák viszonylagos újratárgyalása
○ Erre azért volt szükség, mert az újonnan bevezetett korlátozások és

Covid-mutatók egy teljesen új megközelítést kívántak
■ Itt megbeszéltük, hogy a hónapban lehetőleg minden KB-s

tevékenységet online végzünk, hiszen többen a csapatból nem
szerették volna kockáztatni az egészségüket

● Status-check Kalydi Zoltánnál, Török Ambrusnál, és Zelenyánszki Dorottyánál
○ Ez egy egyszerű beszélgetés keretében valósult meg

■ Itt a munkával kapcsolatos dolgokat beszéltük meg, valamint
érdeklődtem, hogy szükség van-e segítségre

Egyesületi működés

Simonyi konferencia
● Több egyeztetésünk is volt Bagoly Kingával és Bozó Bálinttal a konferenciával

kapcsolatos szerződések miatt
○ Itt a szerződéskötések módját beszéltük meg, illetve a szerződések

legalitását
● Antenna Hungária szerződés

○ A lehető legtöbb munkát ez a szerződés kívánta a hónapban
○ Először a szerződés módjával nem volt tisztában a cég jogi osztálya, és

készítettek egy jogilag nem helytálló szerződést
■ Ezt először a könyvelőnk, majd az ügyvédünk is megerősítette

● Barter és támogatási szerződést mostak össze, emiatt az
egész folyamatot előről kell kezdeni

○ Az egyeztetés továbbra is folyik, reményeink szerint a konferenciáig elkészül
● A többi szerződés kapcsán is felmerültek kisebb-nagyobb problémák, azonban ezek

az Informatikai Stúdión keresztül kerülnek majd megkötésre
○ Ezzel kapcsolatban többszöri egyeztetés történt Dr. Csumpilla Ritával, a

stúdió ügyvédjével, és Hovány Tamással a szerződések módjáról
○ Szerződő partnerek a teljesség igénye nélkül pl: Vodafone, Bosch, Nova

Services, CraftHub



Egyéb szerződések
● Sicontact szerződés

○ Ez ESET licencekkel kapcsolatos
○ Támogatási szerződés formájában fog megvalósulni
○ A szerződést átnéztem és alá is írtam

● Hertz keretszerződés
○ A konferenciás autóbérlés kapcsán kiderült, hogy ez a szerződés az OBi ideje

alatt, tavaly áprilisban megszűnt
○ Felvettem a kapcsolatot a Hertzcel a szerződés megújításának kapcsán
○ Nagyon segítőkészek voltak, és már másnap meg is kaptuk a

szerződéstervezetet az új ajánlatokkal egyetemben
○ A szerződést aláírtam, azonban adminisztrációs folyamatok miatt a szerződés

csak később fog hatályba lépni
■ Így a konferenciára még nem a szerződés keretein belül tudjuk bérelni

az autókat

Projektek

SVIE Alapszabály módosítás
● Több telefonos és e-mailes egyeztetés történt az ügyvédünkkel
● Konzultáltam Fedor Zsomborral a módosítás mikéntjéről
● A módosítás szövegezése áprilisban befejeződik várhatóan

1719 irodai nyomtató csere
● Már tavaly év végén felmerült az a probléma, hogy a bérelt fénymásológépünk már

nem hatékonyan végzi a munkáját, mert régi
○ Mint kiderült ez az iskolaszövetkezeten keresztül volt lebérelve a Telekom

irodában található géppel egyetemben
● Felvettem a kapcsolatot Soós Istvánnal és Miklós Istvánnal, hogy szüntessük meg a

szerződést a MobilCopy-val, mivel az eszközöket már nem lehetett javítani
○ Ennek volt egy olyan praktikai háttere is, hogy a szerződést szerettük volna

az egyesületre áthozni
● A szerződés elsejével lett felmondva
● Az új nyomtató kérdéskörében is én jártam el

○ Árajánlatokat gyűjtöttem be 6 cégtől
○ Ezeket beküldtem Bozó Bálintnak, aki Dér Leventével közösen megnézték az

ajánlott gépeket, és döntöttek arról, hogy melyiket béreljük le
■ A döntés a BotyCopy cégre esett, akiktől a 8. emeleti nyomtatót is

béreljük
● A régi eszköz elszállításával és az új hozatalával kapcsolatban egyeztettem az

illetékes személyekkel
○ Sikerült úgy intézni a dolgot, hogy egy napon történjen mindkét szállítás

■ Dér Leventével egyeztettem eszközbehozatali, behajtási
engedélyekkel kapcsolatban

● A szállítások rendben lezajlottak
● Az új nyomtató beüzemeléséhez a KSZK segítségét kértük



Közélet újraindító projekt
● A projekt fő célja a Schönherzben élő kollégisták mindennapjainak kényelmessé

tétele a vírushelyzettel szinkronban
● Megalkottam az projekt elképzelhető ütemezését
● A hónapban kettő workshopot tartottam a témában

○ Felkészültem a workshopok tartására
■ Meghatároztam egy célt mindkét workshop esetében
■ Megfogalmaztam a KB tagjainak, hogy miből és hogyan érdemes

felkészülni a workshop alkalmakra
○ A workshopokat levezettem sikeresen

● A projekt eredményeit a következő havi beszámolóban ismertetem részletesen

SVIE Alapszabály szerinti működés
● A projekt célja az egyesületi alapszabálynak megfelelő működés biztosítása, és

betartása/betartatása
● A projektet Török Ambrussal közösen kezdtük el

○ Ambrus vállalta a projekt vezetését
● Én főként az FB-vel egyeztettem, az ő kötelezettségeiket illetően

Eseti feladatok

Iskolaszövetkezeti megkeresések
● A hónap során kétszer keresett meg minket az Iskolaszövetkezet rendezvények

promotálásával (Schtart, Villamos Elosztó)
○ Török Ambrus vállalta ezeknek az elkészítését, az ő beszámolójában

olvashattok erről bővebben

Támogatott nyári kollégium és Házszintű költségvetés
● Bozó Bálint megkeresései voltak Slacken, erre reagáltam és fejtettem ki róla a

véleményeimet

Nem megfelelően leadott Vikö pályázók jutalmazása
● Kalydi Zoltán megkeresése volt, erre reagáltam és fejtettem ki a véleményem

Egyeztetések
● Szodfridt Gergellyel

○ Főként felmerülő kérdésekről beszélgettünk
● Heti rendszerességű status Fedor Zsomborral

○ Elnöki területi kérdéseket szoktunk megvitatni ezeken
● Kovács Dáviddal

○ Főként a KB-s közvéleményről kérdeztem, erről beszélgettünk


