
KB nyílt ülés – 2022. 04. 25.

Jelen vannak: Fenyő Máté (Fenyi), Bodolóczki Bálint (Body), Csábi Dániel (Dani), Rózsa
Dániel (Gofri), Karé Bence, Kiss Dávid (Dave), Szodfridt Gergely (Geri), Csupity László
(Sztyúp)

Beszámolók:
Fenyi – KB elnök:

● Hétvégén részt vettem HK táborban.
● Részt vettem múlt héten egy KKB-n, a Bercsényiben volt bejárás.
● A NEK-es kereteket a többi kar nem kapta meg.
● Az árokbejárás eléggé viccesen indult, majd beszéltünk a veszélyes részek javításáról,

erről az intézmény vezetése ígéretet is tett. Valószínűleg hallgatói kézbe tudjuk venni a
várárok nagy részét, mivel a menekítési útvonal nem foglalja le az egészet, csak egy
nagyjából két méteres sávot.

● A szemetelő gimnazisták ügyében el fognak járni az illetékesek.
● Volt egy megbeszélés a MÜHASZ-szal. Jeleztek problémákat, ezekre oda fogunk

figyelni a jövőben. A Gólyatáborral kapcsolatos költségeket várhatóan már a rendezvény
előtt két héttel véglegesíteni fogjuk és lehet kezdeni a költekezést.

Body – RVT elnök:

● Részt vettem egy Házbejáráson. A raktárigényekről holnap fogunk beszélni.
● FKPR dobálás volt kedden, amely két óra alatt lezajlott. Ezután egy-két fontos témát

meg is tudtunk beszélni az RVT-sekkel.
● A színes belépők automatizált összesítése nem volt tökéletes, ezt kijavítottam, és a végső

listát elküldtem a KFB-nek.

Dani – Üzemeltetési felelős:

● Elláttam az alapfeladataimat, elfogadtuk az e-mailes rendezvény bejelentéseket.

Gofri – Gazdasági felelős:

● A Felezővel kapcsolatban felvettem a kapcsolatot a MÜHASZ-szal.
● Részt vettem egy MÜHASZ-os megbeszélésen. A kommunikáció lassú, ennek utána

fogok járni, hogy ne emiatt ne tudjon megvalósulni egy-egy rendezvény.
● Sokat egyeztettem Bidló Balázzsal a Simonyi Konferencia költségvetéséről. Ezt az

elnökséggel el is fogadtuk.
● Sárival személyesen találkoztunk Judittal. Feltettük a kérdéseinket, gyors és pontos

válaszokat kaptunk rájuk.
● Részt vettem az FKPR dobáláson. Ezeket importáltam Cshéé segítségével az SGR-be.
● Általános feladataimat elláttam. Kezeltem az SGR tételeket, válaszoltam a hozzám

intézett kérdésekre.

Bence – Five-O vezető:

● Voltam egy NTG gyűlésen, amely nagyon jó hangulatú volt és hasznos.



● Megalakult a Five-O. Tábort sajnos nem tudtunk tartani, de gyűlésünk volt.
Adminisztráltam a tagokat PéK-en. Lesz Five-O öregedés.

● Az ÁB osztót Várszegi Júlia fogja rendezni, viszont nem fogjuk megtartani, mert nem
tudtuk még kiküldeni a meghívókat.

● Ki lett tűzve a Schönherz Nyári Tábor időpontja, zajlik a helyszín keresés.

Qpa iroda:
Vendégek: Koch Viktor (Fibo), Laczkó Anna, Bencsik Dániel, Vass Viktor (Vinyó)

Fibo: Azért szeretnénk most belekezdeni ebbe a projektbe, mert sajnos gazdasági év elején
ezt nem tudjuk megtenni. Abban az időben az előző rendezők már nem érdekeltek benne, a
következők pedig még nem alakultak meg.

Fenyi: Nem az idő, az energia és a formalitások terén van hiba. Sajnos most úgy állunk, hogy
nem tudunk új projektekre keretet biztosítani, mert félő, hogy túllépjük a határainkat. Az ötlet
jó, érdemes is lenne megvalósítani, de sajnos nincs rá keret.

Fibo: Mi úgy látjuk, hogy nagyon rég óta nem kaptak a Qpások pénzt erre, és nem lehetünk
biztosak abban, hogy később ez lehetséges lesz.

Fenyi: Voltunk mi is Qpa rendezők Bodyval és láttuk, hogy milyen állapotban van az iroda.
Arra biztatnálak benneteket, hogy ezt a következő rendező csapattal közösen valósítsátok
meg.

Dániel: Nyilván nem szeretnénk teljesen elfordulni a projekttől azután sem, hogy lement a
Qpa, viszont azt gondoljuk, hogy nem lesz elég energiájuk a következő rendezőknek erre.

Dani: Miért nem? Hiszen nekik nem jubileumi Qpát fognak rendezni, hanem egy „átlagosat”.

Fibo: Mi sokkal hamarabb kezdtük el a rendezést, mint a csapatok általában.

Body: Nekem az a tapasztalatom, hogy ha egy Qpa csapat meg szeretne csinálni valamit,
akkor meg is valósítja.

Dániel: Ez igaz, de már nekünk is szükségünk lenne arra, hogy egy sokkal jobb,
használhatóbb környezetben tudjunk tevékenykedni.

Anna: A mostani berendezés nagyon kevés eleme került oda ismert forrásból. A legtöbb bútor
esik szét, nem alkalmasak arra, amire hivatottak lennének.

Body: Az én olvasatomban a Qpa iroda funkciója az, hogy a Qpa rendező csapatnak legyen
egy saját klubszobája, ahol bármikor összegyűlhetnek, nem kell keresgélniük klubszobát és
nem is zavarnak másokat.

Vinyó: Látjuk, hogy nem vagytok elvi ellenzői a projektünknek. Viszont nagyon szomorú az,
hogy a legtöbb kör évek alatt szépen fel tud halmozni neki kellő eszközöket, viszont a Qpa
valamennyire „senki fia” és nem tudjuk RVT elé bevinni, mint KPR módosítás.

Fenyi: Ha egy RVT alatti kör szeretné felújítani a klubszobáját, ő is egy „nem” választ kapna.

Fibo: Három- és négyszázezer forint körüli összegekről van szó, az nem annyira nagy összeg.



Fenyi: Nem az összeg nagysága a lényeg, hanem az, hogy plusz kiadás lenne a Háznak.

Geri: Nemsokára lesz lomtalanítás, akkor tudtok majd összeszedni Házon belülről néhány
dolgot.

Anna: Gondoltunk erre is, csak a Házba elég nehézkes a használt holmikat behozni. De
természetesen ez is egy működő opció.

Body: Ha bármilyen problémátok van, vagy valamivel elakadtok, akkor keressetek nyugodtan,
sőt, üljünk is le erről beszélni minél hamarabb.

Dani: Szóljatok majd a következő rendező csapatnak, hogy erre van lehetőség, hogy a
gazdasági év kezdete előtt tudjanak ezzel foglalkozni, ha van rá igényük.

Sztyúp: Arra nem gondoltatok, hogy a rendezvény költségvetéséből szántok erre pénzt?

Dániel: Megfordult a fejünkben, viszont azt a pénzt az 50. Schönherz Qpára kaptuk, az iroda
pedig nem a rendezvény része.

Dave: Az Alumni említette, hogy szívesen segítene bármiben, őket esetleg meg lehet ezzel
keresni.

Vinyó: Ebben tudtok nekünk segíteni?

Fenyi: Igen, fel is keresem Cserit a holnapi nap folyamán.

F19 szabályzat:
Vendég: Lőrincz Attila

Az elnökség Attilával közösen átnézték a tárgyalók kibővített, átfogalmazott szabályzatot. A
felmerülő pontatlanságokat, hibákat kijavították.

A tárgyaló elsődleges használóinak foglalásával és felelősségével kapcsolatban merültek fel
aggályok.

Az olyan esetekről is esett szó, amikor beérkezik egy nagyobb prioritású foglalás, ami miatt
egy csoport mégsem tudja megtartani a gyűlését. Ezekre a helyzetekre is le lesz írva a szabály.

A szabályzatról most nincs szavazás, Attila még tisztázza a dokumentumot.

Csillagtúra főrendező:
Vendég: Adler John David (Jani)

Jani: Engem szavazott meg a csapat főrendezőnek. Nekem kell majd felvennem a kapcsolatot
a hatóságokkal, amelyhez szükségem lesz egy meghatalmazásra KB oldalról. Most próbálom
összehívni egy nagyobb gyűlésre a két csapatot. Mi a következő lépés?



Fenyi: Írj egy e-mailt a kb@-ra, és küldök neked meghatalmazást. Illetve keresd meg Vareszt,
ő beszélt velük utoljára.

Body: Próbáld minél jobban sürgetni őket, úgy gyorsan el lehet intézni az engedélyeket.

Jani: Mennyi a rendezvény költségkerete?

Fenyi: Az e-mailben erre vonatkozóan is írj egy kérdést és leírjuk neked. Mi a motivációd?

Jani: Szeretnék nagyobb rendezvényekkel foglalkozni.

Dani: Hogyan tervezed összehangolni a két csapatot?

Jani: Szerintem nem lesz nagy kihívás, mert nagyrészt ismerjük egymást, sokan dolgoztak
már együtt.

Dani: Lesztek elegen?

Jani: A Lábosch körülbelül 20 főt, az Elvonásch pedig 20-25 főt tud majd adni a
rendezvényre. Ez szerintem elég.

Dani: Terveztek valami különlegeset az 50. Csillagtúrára?

Jani: Gondoltam valami különlegességre, erről még beszélünk a csapattal.

Dani: Érdemes erről is megkérdezni az Alumnit, ők biztosan tudnak segíteni.

[SZAVAZÁS] A KB 5:0:0 arány mellett támogatja Adler John David-et, mint a Csillagtúra
főrendezőjét.

SZÜNET

Közvélemény kutatás:
Meg kellene kérdezni a kollégistákat az elmúlt egy évről. Ennek kellene egy konkrét célt
meghatározni, illetve kérdéseket összeírni.

● Érdemesebb lenne kijavítani azokat a hibákat, amiket mi is láttunk, ezzel kialakítva
magunkról egy pozitív képet a közélők szemében.

● Nem biztos, hogy ez célravezető, mert fogjuk tudni kiszűrni a rosszindulatúan negatív
válaszokat. Nem egy form a megfelelő platform erre.

● Ennek az lehet a veszélye, hogy az emberek leírják a problémájukat, és ha nem sikerül
változtatni az adott dolgon, akkor úgy érzik, hogy nem lett foglalkozva a
problémájukkal.

● Az valóban nem célravezető, ha egy formban bekérjük a válaszokat, viszont ha lenne
egy beszélgetős délután vagy este nagyon hasznos lehet, mert ott valószínűleg több
konstruktív kritikát kapnánk, mint destruktívat.

● Érdemes lenne inkább az ügyeleti időnkben beszélgetni az emberekkel, annyira
transzparensnek lenni, hogy nyugodt szívvel bejöjjenek hozzánk.

● Az emberek csak úgy nem jönnek fel a KB irodába, viszont ha van külön platform,
ahol elmondhatják a véleményüket, akkor szívesebben teszik meg.



A közvélemény kutatás ötletét elvetettük. Az ügyeleti időt megpróbáljuk vonzóbbá tenni, egy
beszélgetős délutánt pedig lehetne szervezni.

● Az RVT projektje, amely keretei közt közéleti témákról beszélgetős estéket
szerveznének, alkalmas lehet erre, vagy ha nem is teljesen, de részben össze lehetne
kötni a kettőt.

● Az ügyeleti idő nem feltétlenül erre való, vagy szólni kell a közélőknek, hogy erre is
van lehetőségük, vagy kijelölni időpontokat, amelyekben kereshetnek minket a
problémáikkal, ha szeretnénk ezt.

● Bármikor össze lehet hívni kollégiumi fórumot.

Egy palacsintázós estét szervezünk, ahol a közélőkkel olyan témákról tudunk beszélgetni,
amilyenekről ők szeretnének. Célnak azt tűzzük ki, hogy kötetlenül beszélgetünk a résztvevők
által bedobott témákról. Fenyi intézi a program szervezését.

Jó lenne belevonni az RVT-t is, erről Body beszél velük holnap.

KB választás:
Gerivel ütköztettük a terveinket, érdekeinket és a kompromisszumos megoldás felé szeretnénk
haladni.

Érdemes átgondolni, hogy a KB ovit, illetve a Veztábort lesz-e kapacitás megszervezni.

Időpontok:

● Jelölési időszak: május 9-23.
● Kollégiumi fórum: május 24.
● Szavazási időszak: május 25 - június 8.
● Kollégiumi fórum és Küldöttgyűlés: június 9.

Egy héttel el lehetne tolni, viszont akkor a Veztábort el kellene törölni.

Szavazási bizottság tagok: Kiss Dávid, Kovács Dávid, Csupity László, Varga Flórián, Bozsik
Szabolcs Dániel

Dave ismerteti, hogy az NTG mit gondol a tisztújításról.


