
KB nyílt ülés – 2021. 11. 08.

Jelen vannak: Fenyő Máté (Fenyi), Csábi Dániel (Dani), Bodolóczki Bálint (Body), Zámolyi
Csaba (Cshéé), Kovács Dávid (Kuvesz), Papp Dániel, Szodfridt Gergely (Geri)

Vendégek: Karé Bence, Sweidán Omár

Beszámolók:

Fenyi – KB elnök:

● Gólyabál után megoldottam egy határozottabb e-maillel a felmerülő problémákat.
● A Herz-es probléma megoldása is folyamatban van.
● Részt vettem egy HK ülésen.

Dani – Üzemeltetési felelős:

● 18 rendezvény bejelentését intéztem el. Ezt innentől már a weboldalon kell majd
megtenni. Itt akár elfogadott rendezvényt is vissza lehet dobni.

● Üzemeltetéssel kapcsolatos ajánlatkéréseket tisztáztunk.
● Utánanéztem, hogy lehetne effektíven megoldani a kollégiumban felmerülő vízügyi

problémákat.
● Eseti problémákat kezeltem
● A lomtalanítással kapcsolatban intézkedtem.
● A Dezső Bulis pénzügyekkel foglalkoztam: a poroltó és a tűzjelző ügyét tárgyaltuk.

Body – RVT elnök:

● Megtörtént a házbejárás. Voltak raktárak ahova nem tudtunk bemenni, mert nem volt
nálunk kulcs.

● Csütörtök óta folyamatosan jönnek be a VIKÖ pályázatok, ezekkel foglalkoztam.
● Nem volt RVT ülés, mert Körvezvacsi volt. Pozitív visszajelzés érkezett róla, van igény

arra, hogy több ilyen is legyen.
● RVT beszámolókat bíráltam

o A rendszernek vannak hibái, azokat ki fogjuk javítani.
o Még nincs feltöltve RVT wikire, de ez is meg fog történni.

● Elkezdtem szervezni az RVT tábort.
● Elkezdtem készülni a KPR bírálásokra:

o Előre elkészítettem a segédtáblázatokat, lefoglaltam egész hónapra a 102-t.
o Beérkezett két KPR módosító

● ÁB osztó rendezésben segítettem

Cshéé – Gazdasági felelős:

● Beérkező KPR módosításokkal foglalkoztam.
● A Gólyabál utáni elszámolás a MÜHASZ-szal is meg fog történni lassan.



● A Szakest elszámolást megcsináltuk.
● Az ÁB osztó költségvetésével foglalkoztam.
● A házszintű kiadási oldalát tervezgettem.
● Bozóval beszéltem a Silverről (el kell kezdeni gondolkodni a jövőjéről).

Fák megmetszése mátrix miatt:

Cél: Az egyetem irányába meg kell tenni az első lépést.

Valószínűleg a HSZI-vel is kell erről majd beszélni. Lehet, hogy a tavaszi Csillagtúráig meg
tudjuk oldani a dolgot, de nem látunk rá túl sok esélyt.

Van kontakt az önkormányzattól: Daam Alexandra.

Legyen gallyazási igény az egyetem oldaláról.

Egyetem ezzel foglalkozó csoportja lesz az, akik ezt véghezviszik, hiszen az egyetem
területén vannak a fák. Ha ők arra hivatkoznának, hogy nem tudják, melyik fákat kell kivágni,
akkor szívesen segítünk nekik. Omár lehet ebben az esetben a kontakt.

A héten, vagy a jövő héten Fenyi foglalkozik ezzel. Beszél Zalánnal, hogy milyen magasra
kell vinni ezt az ügyet.

Schörpong poharak:

A fő konfliktus az volt, hogy a KB-t és az RVT-t teljesen megkerülték anno ezzel. Ezeket nem
fogják használni a továbbiakban. A poharakat át kell adni a KB-nak megsemmisítésre.

Venni akarnak új poharakat. Ezeket, ha árusítani szeretnék, akkor nincs helyük KPR-ben,
erről szólni kell nekik. E-mailben nem lesz benne, KPR dobáláson úgyis kiderül, mi a cél.

[SZAVAZÁS] A KB 4:0:0 arány mellett egyetért a Schönherz Telekom-os repoharak
megsemmisítésével.

KGY és régiók időpontja:

Nagyon sok téma van már most ezekre, és a lista bővülhet. (Valószínűleg bővülni is fog.)

Felmerülő időpontok:

● Régió: December 1.
● Régió: December 3.
● Régió: December 8.
● Régió: December 13.
● KGY: December 15.

Kellene egy időpont, ameddig a KB elnökség minden dokumentuma beérkezik a KGY felé:
december 10. vagy december 12. Eddig a projekteket és a beszámolókat is publikálni kell.

Végső időpontok:

● Régió: December 1.
● Régió: December 8.



● Minden doksi megvan: December 11.
● KGY: December 15.

NTG működés:

Fő cél, hogy tisztázzuk és fixáljuk a működési elveket.

● Szervezetek közötti konfliktusokkal fognak főként foglalkozni.
● Az ülések zártak lesznek, de ha van bármilyen téma, amit a KB be akar vinni, megteheti.
● A jegyzőkönyveket utólag meg lehet majd tekinteni.
● Működésük alapvetően igényvezérelt lesz.
● Két hetente lesz ülés.

Bármelyik szervezet megkeresheti őket.

[SZAVAZÁS] A KB 3:0:0 arány mellett támogatja az NTG működési elveit.


