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Elnök

Általános KB-s feladatok

Ülések

● 3 KB ülést tartottam a hónapban.

○ Az ülés témákat beterjesztettem, valamint ezekből felkészültem.

○ Ülések közötti tevékenységeimet összeszedtem, hogy be tudjak számolni róluk

a KB többi tagjának.

● Tartottam 2 projekt workshopot a hónapban.

○ Ezekre felkészültem

○ A témákból a konklúziót levontuk és ezeknek megfelelően haladtunk tovább

velük (Részletek lent)

● Részt vettem egy leltár ülésen.

HSZI

● Csábi Dániellel és Szodfridt Gergellyel részt vettünk a hónapban két HSZI

megbeszélésen, ahol számos, a félévben előkerült problémát sikerült átbeszélnünk.

● Első megbeszélés:

○ Hosszú távú célként lefektettük, hogy a 2 fél partnerként fogja egymást kezelni

■ Partneri kapcsolat célja:

● Jövőben elkerülni az utóbbi időben történt konfliktusokat

● Kollégiumi igények gyorsabban és érdemben tudjanak

érvényesülni (például korábban: eszközpark felújítása)

● A még kialakulóban lévő kommunikációs és működési

rendszerbe kialakításában aktívan tudjunk részt venni, ezáltal

számunkra, kollégisták számára és a HSZI számára a

legoptimálisabb rendszert tudjuk megformálni

○ Részletekről Csábi Dániel beszámolójában olvashattok

○ A felkészülés közös volt, a megbeszélésen én képviseltem közvetlenül a

kollégium érdekeit

● Második megbeszélés (monitoring):

○ Tűzjelzők helyzete a bejárás után
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○ Várárok bejárás eredmények

○ Közösségi helyiségek használata

○ Monitoring időpontjának fixálása

○ Mosókonyhák bekamerázása

○ Nyári festés időpontja

○ Nagyterem felújítások

○ Biciklitároló helyzete és problémák megoldása

● Ülést megelőzően és követően, aktívan tartottam a kapcsolatot Németh Ákossal

aktualitásokkal kapcsolatban

MŰHASZ

● Rózsa Dániellel, Kövesdy Kristóffal és Tavasz Péterrel részt vettünk egy MŰHASZ-al

való egyeztetésen

● Témák:

○ Bejelentési rendszer MŰHASZ oldali átalakítása

■ Mivel a pultos rendezvényeken a MŰHASZ bérleménye is tárgy, így

kérték nemrégiben, hogy legyenek Ők is az aláírók között. Ez több

konfliktushoz vezetett és bürokratikusabb lett a folyamat. Célunk az

volt, hogy a folyamat fixen rendszerezve legyen és meg tudjuk tartani a

rövid bejelentési időnket.

■ Eredmény: Kisebb változással, de meg tudtuk tartani azt, hogy ne

minden hónap elején kelljen a bejelentéseket egyben elintézzük, ezzel

megtartva a korábbi rugalmasságot a rendezvények oldalán.

○ Aktualitások átbeszélése

■ FNT helyzetéről számoltunk be. Emiatt volt bevételi kiesés a MŰHASZ

oldalán, az ebből származó konfliktust feloldottuk.

VIBO

● Jeleztem a VIBO és az üzemeltetés felé az igényt a várárok bejárásra

○ Célok: A várárok állapotának felmérése, várárok kihasználási lehetőségei,

kollégium körüli terület kihasználási lehetőségei

○ Eredmény: A várárokban nagyjából 2-2,5 méteres sávot kell hagyni menekülési

útvonalnak, pontosan a tűzvédelmi ajtó teljes kinyitási szélességét. Ezzel

kiderült, hogy a korábbi tévhit ellenére a várárok nagy része felhasználható.

Kollégium környékén támogatnak minket a felújítási tervekben (Make

Schönherz Szép Again projekt). Megvalósítási támogatásról van szó, nem

fognak minket akadályozni a 2 füves helynek az átalakításán, segítenek az

Egyetemi kertészeti csoportnál, hogy az ügynek rövid átfutási ideje legyen.
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Általános elnöki teendők

Csapat

● Rendszeres beszélgetések

○ Heti szinten egyeztettem az elnökség tagjaival az aktuális ügyekről

■ Projektek:

● Make Schönherz Szép Again projekttel kapcsolatban

egyeztettem Bencével a haladásról és a részletekről

● Fizetés emelés projekt részleteiről beszéltem Bodyval és

Danival. Tekintettel az idő hiányára arra jutottunk, hogy a

projektet nem tudjuk a félévben következő Küldöttgyűlésekre

érdemben kidolgozni, így a nyár folyamán fogunk visszatérni az

ügyre.

○ Havi visszajelzéseket sajnos nem volt időm begyűjteni mindenkitől

○ Szerveztem 1 “nagyobb” csapatépítést a hónapban

○ Szerveztem sok kisebb csapatépítést (pl.: közös társasozás)

● A hónapban a megszokottnál több konfliktus volt az elnökségben

○ Okok: A félév végéhez közeledve az egyetemi és felelősségből adódó nyomás

egyre nagyobb lett. Külső negatív hatások nehezítették a helyzetet. A

problémák megoldásán már dolgozunk.

Ülések, megbeszélések, Wokshopok

● HK ülések

○ Részt vettem a hónapban tartott HK üléseken

■ Témákra felkészültem, a Bizottság tevékenységéről a megadott

időszakokban beszámoltam

● HK tisztújítás

○ Részt vettem a HK tisztújításon, ehhez szükséges dokumentumokat

elkészítettem. Köszönöm a segítséget Held Noéminek.

● HK tábor

○ Részt vettem a Tavaszi HK táborban

■ Sikerült megismerkednem a HK tanácsadóival és jó kapcsolatot

kialakítani az új HK-sokkal

● SVK

○ Egyeztettem Baranya Dominikkal és Bagoly Kingával az aktuális ügyekről

■ Beszéltünk az AH szerződés állapotáról

■ Szó volt a portfóliójuk változásáról és a Iskolaszövetkezetet érintő
ügyekről.

● A szövetkezet szeretne változtatni a kollégiumban lévő
marketingen, szeretnék a régi Bázis molinót lecserélni, valamint
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aktívabban szeretnék támogatni marketing célú eszközökkel a

köröket. Például: Pizzáschnak szeretnének szövetkezetes

logóval ellátott dobozokat adni. Erről a későbbiekben az

érintettek fognak kapni tájékoztatást, ha eddig nem kaptak.

● Workshopok

○ Make Schönherz Szép Again projekt workshop

■ Projekt célja: A kollégium környékén aktívabb és kényelmesebb,

közösségi tér képzése.

■ A projekt várhatóan több lépcsős lesz. Első körben szeretnénk, hogy a

tavaszi, nyári és őszi időszakban, amikor még jó az idő legyen egy

kiülős hely. A második lépcső várhatóan a téliesítés lesz. A további

lépésekre később térünk vissza, mivel szeretnénk látni, hogy az első
lépésnek mekkora elérése és hatása lesz a közéletre.

■ Eredmény: Sikerült magas szintű követelményeket megfogalmaznunk.

A projekt vezetője KB oldalról Karé Bence lesz. A projektet a Five-0

fogja megvalósítani.

○ Fizetés emelés workshop

■ A workshopon megbeszéltük, hogy milyen érvek vannak az ügy mellett

és ellen. Kilőttünk egy cél összeget, ami követné az inflációt, hogy a

jövőben ne kelljen erre visszatérni. Meghatároztuk, hogy szeretnénk,

ha ez az összeg egy bizonyos arányban magával húzna a ház többi

szervezetének a jutalmazását. A Pioneer dokumentumba foglalt

elveket szeretnénk újragondolni, a jókat megtartani.

■ A projekt kidolgozására Bodolóczki Bálint és Csábi Dániel jelentkezett.

● KKB ülés

○ Részt vettem egy KKB ülésen, ami egybe volt kötve a Bercsényi Kollégium

bejárásával

■ Téma: NEK-es keret

● Megkezdődtek a megbeszélések a HSZI-vel a keret elköltésével

kapcsolatban

● Mi ebből a keretből kaptuk korábban a mosógépeket,

szárítókat, főzőlapokat és sütőket

● A bejárás során megállapítható volt, hogy a Schönherz

kollégium határozottan jobb állapotban van

● Alumni ülés

○ Részt vettem a havi Alumni ülésen

■ Témák: Adó 1%, SCH60, Juniálisch

● Az utóbbi 2-ről Karé Bence beszámolójában vannak a részletek
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● Az Adó 1%-al kapcsolatban felvettem a kapcsolatot a

könyvelővel. Eredmény: Az alumni körében meg lesz hirdetve,

hogy az adójuk 1%-val támogassák a SVIE-t

● Schönherz Informatikai Stúdió közgyűlés

○ Részt vettem a részben Egyesületi tulajdonban lévő SCHIS kft. közgyűlésén,

ahol az éves mérleget fogadtuk el.
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