
KB nyílt ülés – 2021. 08. 24.

Jelen vannak: Fenyő Máté (Fenyi), Zámolyi Csaba (Cshéé), Csábi Dániel (Dani), Szodfridt
Gergely (Geri), Kovács Dávid (Kuvesz), Balhási Zalán

Távol maradt: Body

Hetifőnök váltás:

Híz Dániel le szeretné adni a hetifőnöki pozícióját, helyette pedig felkérjük Sándor Szilárdot a
Hetifőnöki gárda új vezetőjének. Ez 3:0:0 arányban meg lett szavazva.

[SZAVAZÁS] A Kollégiumi bizottság 3:0:0 arányban támogatta Sándor Szilárdot hetifőnöki
gárda új vezetőjeként.

Szityu bemutatkozott, illetve elmondta, hogy hatról négyre változik a hetifőnökök száma.

Beszámolók:

Fenyi - KB elnök:
● Eleinte a kötelességeim mellett a MÜHASZ-os kapcsolattartással foglalkoztam. Volt

egy kisebb nézeteltérés, de ezt EHK táborban rendeztük.
● Foglalkoztam a Gólyabál kommunikációs csatornáinak egyeztetésével.
● Felvettem a kapcsolatot az SVK-val.
● Voltunk egy konditerem bejáráson, illetve beszéltem a Body-sokkal. Arra jutottunk,

hogy idő kérdése és újra használható lesz a konditerem.
● Voltam alumnis gyűlésen,
● Lent voltam GTB-ben.
● Jelenleg a NEK miatt kialakult helyzettel foglalkozunk. Hozzánk kerülnek az

építészek, várhatóan 196 fő, illetve a 089-es kérvényt leadók. Dolgozunk azon, hogy
minél kevésbé sérüljenek a hallgatók a saját hibáinkon kívül kialakult

Dani - Üzemeltetési felelős:
● Segítettem levezényelni a nyári festést, illetve az ezzel kapcsolatos problémákat

kezeltem. PL sport műterem
● Kiviteli engedélyeket intéztem
● Megszerveztük a kollégiumi nyílt napot, ez zavartalanul zajlott.
● A Gólyatáborral is sokat foglalkoztam, az én részemről ott is minden rendben ment.
● A nyár folyamán számos klíma elromlott, ezek javításával foglalkoztam.
● A nagyteremosztó is hamarosan elkészül.

Cshéé - Gazdasági felelős:
● Feldolgoztam a KGY-n készült dolgokat.
● Megtörténtek a különböző szoftverek átadása.



● Foglalkoztunk a Gólyatábor költségvetésével, ennek kapcsán a MÜHASZ-szal kellett
sokat kommunikálni. Jelenleg is ezzel foglalkozom, immáron az elszámolás résszel.

● Megjavítottam a házi pénztárt, ezt mindenki tudja használni. Egyelőre még limitált
formában működik, de dolgozunk az ügyön továbbra is.

● SGR-t megpróbáltam felülvizsgálni, hogy hogyan lehetne jobbá tenni.
● Rengeteg eseti ügy adódott.
● Kidolgozás alatt áll a gazdaságis training, hamarosan készen is lesz a teljes koncepció.
● Elkezdődött a kupa költségvetésével is a munka, sőt, már az első költések is

megtörténtek.
● Egyeztettem a könyvelővel, elhoztam a régi számlákat, ezeket eltároltuk.
● Elkezdtem a 2022-es házszintű összeírását.
● Sok tábor esetén állt fent túlköltekezés, ezeket próbáltam orvosolni.

Betyárkörte:

A kreatív név és az ötlet maga az RVT érdeme. Az alapkoncepció az, hogy mivel a körök
emberhiányban szenvednek, elsődlegesen a karantén és az emiatt a közéletből kieső hallgatók
miatt, tartani kellene egy Gólyakörtéhez hasonló rendezvényt, másodévesek és idősebbek
számára.

Ennek segítségével vissza lehetne zökkenteni az embereket a körökben való
tevékenykedéshez, illetve lehetőséget tudnánk adni azoknak, akik még nem tudtak
belekóstolni a közéletbe.

A rendezésre kiírunk majd egy pályázatot, amelyre sok lelkes jelentkezőt várunk, hiszen
mindenki közös érdeke, hogy felvirágoztassuk a villanykari közéletet, ezzel együtt az
öntevékeny köreinket. Ennek Taki lesz a felelőse.

Alapvetően Gólyabál után képzeljük el az egészet, addigra a körök is tudják intézni a
tanfolyamaikat, illetve az erőforrásokkal kapcsolatban is tisztázódik majd minden.

Rendezvények:

Az ÁB osztó az első olyan rendezvény, ami a Covid miatt elmaradt, ezt a Five-O-sunk fogja
rendezni. Ha addigra esetlegesen nem lenne, akkor valószínűleg megkeressük a Lovagrendet,
és a segítségükkel valósítjuk meg. Azok, akik akkor kaptak ÁB-t, amikor nem volt osztó,
szintén megérdemlik, hogy eljöjjenek. Ha létszám ügyileg megoldható, akkor a mostaniakkal
együtt mehet a dolog. Viszont jobb ötlet az, hogy legyen kettő, a költségvetésben is van rá
keret. Felmerült, hogy kell-e ÁB osztóból kettő, erről majd később hozunk döntést, amikor
több információnk lesz.

A KB Karácsony idejére már biztosan lesz Five-O-sunk, az az ő hatásköre.

A Felezőbállal van kicsit nagyobb probléma, ezek feltorlódtak a Covid miatt. Az a
legfontosabb kérdés, hogy mikor is tartsuk meg ezeket, illetve, hogy ki legyen a főrendező.
Meg lehetne keresni azt, aki tavaly főrendezte volna. Érdemes a hagyományokhoz tartani
magunkat a rendezéssel kapcsolatban. Itt felmerült, hogy lehetne keverni az évfolyamokat



rendezőhiány esetében, ez is egy jó megoldás, annál pedig fényévekkel jobb, mintha
elmaradna bárki Felezőbálja.

A Schönherz Nyári Tábor kapcsán is érdemes lenne elkezdeni érdeklődni a szállás után, ezt el
is kezdtem. Ez azért fontos, hogy nehogy bármi kellemetlenség adódjon az időpontokkal
kapcsolatban.

VMWare:

A berendelt alkatrészek hatalmas késéssel tudnának megérkezni, ami csúszáshoz vezetne. Van
másik típusú, nagyon hasonló alkatrész, kicsit drágábban. Euró árfolyamon érkezik minden
alkatrész, ezért ahogy gyengül a forint, drágul a projekt, nagyobb részt kellene ráfordítani a
projektekre elkülönített keretből. A probléma sürgős, minél hamarabb kellene róla tárgyalni.

A KGY-n szinte egyhangúan meg lett szavazva, hogy erre szükség van, ezzel nyilván mi is
egyetértünk.
[SZAVAZÁS] A KB 3:0:0 arányban támogatja, hogy a VMWARE projekt a házszintű
keretből további támogatásban részesüljön.

Nyílt ülések a jövőben:

Folyamatosan javítani szeretnénk a transzparencián, ahogyan azt ígértük is. Rendszeresebbé is
tesszük ezeket, illetve effektíven próbáljuk majd átadni az információt.

To Do:

● Fenyi, keresd fel az előző Felezőbál főrendezőjét!
● Body, kérdezd meg az RVT-t, hogy mekkora embertömegre számíthatunk ÁB osztón!


