
KB nyílt ülés – 2022. 05. 02.

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

Beszámolók:
Fenyi – KB elnök:

● Több megbeszélésem volt a múlt héten. Tivivel és JB-vel a gazdasággal kapcsolatban
beszélgettünk, hasznos tanulságokat tudtunk levonni. Bajuszt a szokásostól eltérően
többször kerestem. Dave-vel főként az NTG-ről beszéltünk. Bodyval a KB-RVT
kapcsolatról beszélgettünk.

● Szerdán gazdasági workshopot tartottam. Arra jutottunk, hogy a tervezés szakaszában
nem voltunk elég körültekintőek, viszont ezt nem is tudtuk volna 100%-ban garantálni.
Emellett nem vagyunk eléggé résen, amikor kisebb összegekről van szó.

● Az Alumnival beszéltünk az adó 1%-áról.
● Monitoring-on voltunk Danival, itt látható haladást kértek. Pozitív hozzáállást vettünk

észre. Ezt innentől Dani viszi majd teljes egészében.
● HK ülésen megvolt az első beterjesztésem.
● A Simonyi Konferencia jól sikerült, minőségi rendezvényt hoztak össze a rendezők.
● Írtam néhány e-mailt a HSZI-nek aktuális ügyekkel kapcsolatban.

Body – RVT elnök:

● Tartottam egy RVT ülést.
● Beszéltünk a GTB rendezői díjakról. A Lovagrend szeretné, ha a rendezők

visszakapnának valamennyit a részvételi díjból. Fenyiék majd beszélnek Hassannal,
hogy ez megvalósulhasson.

● A KPR bírálási időszakban a leadott pályázatokra való rálátásról beszélgettünk.
● A WTF problémáit Fenyi e-mailben megválaszolta, az a téma végül nem jött be RVT

ülésre. Röviden: A WTF tagok nem felelősek azért, ha egy kölcsönzés alkalmával valaki
illegálisan a kollégiumon belül használja a vízipipát.

● A hálózati ösztöndíjjal kapcsolatos kérdésemet feltettem, ezzel kapcsolatban ennyit
szerettem volna mondani.

● A kozelet@-ra érkező e-maileket Kari és én fogjuk elbírálni.
● A Határozati tárat én fogom ezentúl frissíteni.
● Összeírtuk az EMT visszacsatot és el is küldtük nekik.
● Beszélgettem a Qpásokkal arról, hogy milyen raktárigényük van, a felmerülő

problémákról, a csapat összetartásáról.
● Beszélgettem Dave-vel a csapatdinamikáról.
● Részt vettem a gazdasági worksopon.
● Beszélgettem Fenyivel a KB-RVT kapcsolatról, illetve a kettőnk együttműködéséről.

Dani – Üzemeltetési felelős:

● Megtörtént az FNT tűzvédelmi ellenőrzése. Nem volt semmi probléma, használható a
nagyterem. Erről küldeni fogok e-mailt a körvezetőknek.

● Megtörtént az FNT ajtócsere.



● Van még az FNT-ben néhány dolog, ezek sorsáról a közeljövőben döntünk.
● Sok probléma volt a rendezvényekkel az elmúlt egy hétben.
● Ma küldtem ki az e-mailt, hogy most már 14 nappal a rendezvény előtt kell bejelenteni

azt. Így nem lóg ki belőle a Homár igénylés határideje.
● A Homár nem nyitott vasárnap, mert nem takarítottak megfelelően, illetve a büntetést

sem teljesítették.
● A főrendezői tanfolyamot holnap véglegesítjük.
● A konditerem belépő osztásával még mindig vannak problémák. Nincs kapacitásuk a

fizikai kártyák készítésével, illetve osztásával, viszont ettől nem zárkóznak el.
● Fenyivel és Gerivel részt vettünk egy HSZI megbeszélésen. Volt szó a tűzjelzők

cseréjéről, a várárok bejárás eredményéről, a közösségi helyek listájáról. Véglegesítettük
a monitoring időpontját. Megvizsgáltuk a mosókonyhák bekamerázásának lehetőségeit.
Beszéltünk a biciklitárolóról, valamint a klubszobák festéséről.

● A lomtalanítás tervezett időpontja május 9. és 14. között van. Ma voltam beszélni erről
Kovács Tibivel. Várom a visszajelzéseket a KB-tól, illetve az RVT-től.

● Beszéltem Dórival a 120 nyílászáróiról, ezzel a héten fogok foglalkozni.
● A parkolókkal kapcsolatos félreértéséket tisztáztuk.
● Volt kérdés a tárolók felől, ezzel a jövőben fogok foglalkozni.
● Megjöttek a fegyelmi tárolásról az információk.
● Részt vettem a gazdasági workshopon.
● Összeszedtem a Házban található problémás klímákat. Előző héten azonban megkaptam

az információt, miszerint 2020 óta nincs szerződése az UniFM-nek sem az InviAir-rel.

Gofri – Gazdasági felelős:

● Kezeltem az SGR-t, adminisztráltam a KPR módosítókat.
● Segítettem Sárinak, válaszoltam a kérdéseire, felügyeltem, amikor elszámolt a Simonyi

Konferencia nagy részével.
● Segítettem a HK-nak, válaszoltam a kérdéseikre. Egyeztettem velük a Felező Bálról is.
● Sokat foglalkoztam a Felező Bállal. Nehéz volt a kommunikáció a MÜHASZ-szal,

sokáig nem működött megfelelően az információ áramlás. A rendezvény gazdaságisával
kitöltöttük a papírokat és véglegesítettük a költségvetést. Szerdára megérkezik a
MÜHASZ-os szállítmány.

● Beszéltem Bencével a Felező Bálról.
● Beszéltem az UPRA projekt képviselőivel. Felmerültek problémák, ezeket megpróbáltuk

elhárítani. Egyelőre nem sikerült, próbálkozunk tovább.

Bence – Five-O vezető:

● Az időm nagy részében a Felező Bállal foglalkoztam. A srácok szerettek volna tartani
egy próbaalkalmat a bepakolásra, de ez meghiúsult. Részt vettem a rendezők gyűlésein.
A gazdasággal sokat kellett foglalkozni, merültek fel problémák. Végigmentünk a
rendezvény tervén, hogy minden biztosan meg tudjon valósulni.

● A koli projektet bevittem a Five-O elé a pénteki gyűlésre. Sajnos kevesen voltunk a KZT
miatt, de egy kisebb workshopot tudtunk tartani. Sok ötletet szedtünk össze, ezek
költségvetéseit összeírjuk majd.

● Az ÁB osztó vacsorát el kellett tolni. A főrendező Várszegi Júlia lett, ő azt mondta, hogy
nagyon szívesen csinálja, de ha van fiatalabb vállalkozó, akkor szívesen átadja a
lehetőséget.

● Részt vettem egy Alumni ülésen. Itt szerveztünk egy közös Alumni és Five-O gyűlést.
Beszéltünk az SCH60-ról, ennek fogunk választani kapcsolattartót, illetve PR felelőst. A



Juniálisch és az Iván-nap PR-ja megkezdődött, ezt is átveszi majd egy Five-O tag.
Hamarosan a rendezés is megkezdődik, Dave-től kaptam listát a leköszönőkről. A
CST-ről is beszéltünk, melyet június 19-én szeretnénk tartani, de nekik vegyes
véleményük van róla.

● Az újoncozás sikeresen lezajlott, adminisztráltam az újoncokat.
● Átvettem Bodytól a fizetésemeléses projektet.

Kérdések:
Body: Beszéltem a KSZK-val, hogy keresse meg a KB-t a KSZK-s fizetésekkel kapcsolatban.
Ez megtörtént már?
Fenyi: Ezzel kapcsolatban nem.
Dave: Az FNT világításhoz már nem létezik az alkatrész, ami kéne. Hogy lehet így haladni
ezzel?
Dani: Továbbítottam az infót Cucu-nak, megkértem őket, hogy keressenek olyan alkatrészt,
amivel lehet pótolni a régit.
Dave: A főrendezői tanfolyamnak lesz értelme a 12. héten?
Dani: Annak nincs értelme, hogy a maradék két hétre végezzék el az emberek, így ősszel is
érvényes lenne az, amit most elvégeznek az emberek.
Body: Meglesznek az engedélyek június 19-re?
Bence: Már beszéltem erről Jancsival, igyekeznek.
Sztyúp: Mésziék ott tudnának lenni június 19-én CST-n?
Bence: Nem mondták, hogy nem.
Dave: Érdemes nagyobb figyelmet fordítani a CST-re, mert az 50.-ről beszélünk. Ha össze
lenne csapva, akkor érdemesebb halasztani, elengedni, mintsem pont ezt rosszabb minőségben
megtartani.
Dave: Gofri, megkerested már Csuvit?
Gofri: Még nem.

SVIE adó 1%:
Vissza kell jelezni az Alumninak, hogy legyen-e meghirdetve.

Nekünk nincs ezzel dolgunk, számunkra ez a bevételi oldalon jelenik meg. A könyvelővel kell
erről egyeztetnünk.

Általános vélemény, hogy érdemes meghirdetni. Alumni hírlevélben kimegy, Gofri egyeztet a
könyvelővel, lesz Facebook poszt, talán Instagramra is kikerül.

Alumni rendezvények:
Az Alumni - KB deal értelmében az Alumni tud nagytermet foglalni, ott rendezvényeket
tartani. Az Alumni nagyteremosztó után foglal, utána viszont a hirtelen felmerülő
eseményeknél nagyobb prioritást élvez. Ez a többi rendezvényre is igaz, viszont ők külön
kiemelték.

Általános vélemény, hogy a KB támogatja az Alumni rendezvényeit.

A deal-ről pedig a későbbiekben még beszélünk, hogy tisztában legyünk azzal, hogy miben
állapodtak meg velük régebben, így elkerülve a konfliktusokat.



SZÜNET

Irodabeszer Házszinten:
Mivel mi szoktuk leadni a legnagyobb irodaszer igényt, felmerült, hogy az egész Ház ilyen
jellegű igényét leadhatnánk mi. Ezzel megkönnyítenénk a körök, illetve a mi dolgunkat is,
valamint spórolnánk is.

Ez a téma már Pacsóék idején felmerült, valószínűleg a koronavírus miatt hiúsult meg.

Elvi akadályt nem látunk, a könyveléssel kapcsolatban Gofri beszél Judittal.

Az egyetemnek is van sok irodaszere, a jövőben ezen is el lehet gondolkodni.

A projektet Fenyi és Gofri viszik.

Érdemes lehet más olyan tételeket is keresni, amit Házszinten lehet beszerezni.

Karszalagok:
A koronavírus miatt kezdtünk el karszalagokat használni. Most mi szükség van rájuk? Sok
pénzt elvisznek, folyamatosan leltárazni kell őket külön.

A vírus előtt is használtunk karszalagot, bár voltak olyanok, mint amiken nem volt kötelező.
A biztonsági őrök például ez alapján tudták eldönteni, hogy ki mehet be a rendezvényekre és
ki nem.

Konklúzió: Dani megkeresi Gábort ezzel kapcsolatban.

NTG beszámoló:
Dave említette az NTG-nek, hogy a KB szeretne beszámolót, illetve szeretné tudni, hogy kik
maradnak, illetve kik nem az NTG-sek közül. A nevelőtanárok szeretnék pontosítani a
beszámolók célját.

Cél: Információ az NTG-s ügyekről, rövid összefoglaló, eredmények. (Természetesen az
érzékeny témákat diszkréten.) A jövő NTG-jének legyen információ forrása.

● A jövő NTG-je látni fogja a jegyzőkönyveket, emlékeztetőket.

Probléma: Látjuk, mit csinál az NTG, de nem látjuk, mit csinál egy adott nevelőtanár. Vannak
olyan területek, ahonnan nem kaptunk információt, vagy nem látunk fejlődést, ezeket
szeretnénk kiküszöbölni.

● Erre lehet megoldás egy-egy személyes beszélgetés is, az egy fokkal barátságosabb
formája ennek. Viszont ezekre nincs mindig idő.

● Meg lehet kérdezni az NTG vezetőjét. Viszont nem elvárható Dave-től, hogy
mindenkinek minden lépését ismerje és tudja.



● Szinte lehetetlen összeírni minden apró beszélgetést, gyűlést, amin részt vett az illető.
Viszont nem is erre van igény, hanem inkább az átfogó dolgokról.

● Az NTG gyűlések elején lévő beszámolók nem alkalmasak erre a célra, mert azok az
adott területen történő dolgokat foglalják össze.

● Az RVT üléseken a mizu körben elhangzanak ezzel kapcsolatban dolgok, érdemes
lehet elolvasni a jegyzőkönyveket.

Minden nevelőtanár kér visszajelzést a saját területétől, ezek viszont már hasznosak. Viszont
ez nagyon hosszú folyamat.

● A kiértékelés módját lehetne egyszerűsíteni.

Lényegében azt szeretnénk, hogy kiderüljön, hogy a nevelőtanárok hasznosak-e a területek
számára. Erre azonban a beszámoló nem jó, inkább a területekkel kellene beszélgetni. Fontos
azonban megkérdezni a nevelőtanárokat is, hogy mindkét álláspontot halljuk.

Konklúzió: Ez akkor lesz hasznos, amikor tudjuk, hogy ki menne, és ki maradna. Ekkor már
csak azokat az embereket kell megkeresni, akiről nem tudni, hogy hasznos volt-e egy adott
szervezet számára. Új nevelőtanár keresésekor pedig mindenképpen meg van keresve az adott
szervezet. Dave segít majd a kérdések összeállításában. Beszámolót nem kell írni.

Ülés jegyzőkönyvek:
Az a néhány jegyzőkönyv, amit nem Fanni készített, még mindig nem lett tisztázva. Kellenek
emberek, akik ezeket a megfelelő formátumúvá alakítják.

Dani és Bence megcsinálják.


