
KB nyílt ülés – 2022. 05. 09.

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

Beszámolók:
Fenyi – KB elnök:

● A hét elején volt egy kis probléma a Metros vásárlásokkal.
● Válaszoltam e-mailekre, például az Edénykölcsönző küldő megkeresésével kapcsolatban.
● Beszéltem Bambyval a Gólyatábor egyetemi oldaláról.
● A HK – KB deal hat paragrafusát néztük át Noémivel.
● Volt egy jó hangulatú csapatépülésünk.
● Részt vettem egy KKB-n. Szó volt a NEK-es keretekről és kiderült, hogy mi már

megkaptuk őket, a többi kar pedig ezután fogja megkapni. Beszéltünk a nyári kollégiumi
elhelyezésről, erről pontos információkat később fogunk kapni.

● Várhatóan július elejére elkészül egy keretszerződés.
● Megkaptam az ügyvédtől az AH-s szerződés tervezetét, kisebb módosításokat végeztek

rajtuk.
● Az alelnök poszt definiálásával foglalkoztam, a jelölteket megkerestem.

Body – RVT elnök:

● Tartottam egy RVT ülést.
● A raktárigényeket sikerült átbeszélnünk. Az Alapítvány átköltözik egy kisebb

raktárba, mert az is elég nekik, ráadásul volt olyan pályázó, akinek sokkal nagyobb
szüksége volt a nagyobb raktárra. A költözések nyáron fognak megtörténni.

● Az RVT wikis jogosultságokkal kapcsolatban merültek fel problémák, ezek
megoldásával foglalkoztam.

● Sztyúppal tartottunk egy visszacsatot a beszámolókról.
● Felmerült az irodaszerek közös beszerzése, emellé megbeszéltük az RVT-vel, hogy

összeszedjük a többi olyan dolgot, amit közösen szerezhetnénk be, Házszinten.
● A Gólyavacsora rendezői jegyet szerettek volna szedni, erre kaptak egy nemet.
● Frissítettem a határozati tárat.
● Részt vettem egy KB-s megbeszélésen, illetve az azt követő csapatépülésen.
● Szeretnék külön-külön is beszélgetni az RVT-sekkel, ezt már el is kezdtem.

Dani – Üzemeltetési felelős:

● Kex-szel befejeztük a főrendezői tanfolyam anyagát, illetve a ZH-t is. Ki is írtunk két
alkalmat: május 13. és május 18.

● Sztyúp sokat tudott haladni a bejelentes.sch.bme.hu-val.
● Megkerült a 1025 és a Telekom raktár kulcsa.
● Segítettem a Felező Bál megvalósulásában.
● Részt vettem a csütörtöki KB megbeszélésen és az azt követő csapatépülésen.
● Beszéltem Noémivel a fegyelmi tárgyalásról.
● Egyeztettem Bambyval és Bandival egy esetleges kültéri sütögetésről.



Gofri – Gazdasági felelős:

● A reszortvezetők közül beszéltem Barbival az AC-val kapcsolatban. Katával
tisztáztunk néhány félreértést a Hímzővel kapcsolatban. Andrissal beszéltem az SGR
hozzáférésekről.

● Egyeztettem a Szakestéllyel a költségvetési tervezeteikről.
● Megkerestek a Mátrixosok azzal az ötlettel, hogy tartanának plusz egy Mátrixot.
● A Felező Bállal kapcsolatban volt néhány probléma MÜHASZ oldalról. A jegyek

árusítása későn tudott elkezdődni, illetve 20 fővel kevesebben jelentek meg a vártnál.
A résztvevőktől egyébként pozitív visszajelzést kaptunk.

● Beszéltem Judittal több dologról is, köztük a körök közös eszközbeszerzéséről.
● Az AH-s szerződés hamarosan alá lesz írva, ha minden jól megy, ki tudom állítani a

számlát, ami ehhez kell, így gazdasági oldalról sem lesz semmilyen akadálya.
● Az SVK juttatásának megjelenéséről beszéltem az SVK-val és Bozóval.
● Részt vettem egy csapatépülésen.

Bence – Five-O vezető:

● A hét elején rengeteget foglalkoztam a Felező Bállal. A rendezvény előtt és alatt sokat
segítettem a rendezőkkel. Lesznek visszacsat alkalmak.

● A koli projektről sokat beszéltünk a Five-O-sokkal. Nagyon lelkesek ezzel kapcsolatban,
sok ötletük van.

● Az ÁB osztó vacsora időpontját kijelöltük, le is adtam a rendezvény bejelentőt.
● Tartottam egy kisebb ülést a Five-O-nak és az Alumninak egyben, itt az Iván napról és a

Juniálischról beszéltünk.
● Átnéztem az Alumni – KB dealt. Kicsit át kell fogalmazni, a közeljövőben behozom

majd gyűlésre.
● Sokan keresnek meg még mindig a Five-O-zással kapcsolatban, őket arra buzdítom,

hogy jöjjenek el egy gyűlésre és nézzék meg, hogy tetszene-e nekik a dolog.
● Beszélgettem Dave-vel a Five-O-ról, annak vezetéséről.
● Jani megkereste Mészit a CST-vel kapcsolatban. Lassan megkezdődnek a rendezői

gyűlések.

Kérdések:

Sztyúp: Még mindig, a beszámolóitok után is úgy érzitek, hogy haldoklik a közélet?

Fenyi: Lábalunk kifelé a rossz helyzetből.

Bence: A lelkesedés nagy, viszont a rendezvény előtt sokan visszamondják a dolgot.

Body: Én örülök, hogy most így állnak a dolgok, de az biztos, hogy még nem virágzik úgy a
közélet, mint a korona előtt.



SZOR reszortvezető váltás:
Vendégek: Szonda Katalin, Prím Patrik

Patriknak sokat segített a kolis közélet, sokat beszélgetett régi és jelenlegi RVT-sekkel, és úgy
gondolja, hogy reszortvezetőként vissza tudna adni a közösségnek, valamint kiváló fejlődési
lehetőségnek tartja ezt. Minél jobban belelátott abba, hogyan is működik egy reszort vezetése,
annál jobban megtetszett neki a dolog. Beszélt arról, hogy mit gondol a Szolgáltató Reszorton
belüli konfliktusokról, illetve, hogy azokat hogyan oldaná meg. Úgy gondolja, főként
menedzsment részről tudna segíteni a reszortjának, illetve az RVT üléseken való
érdekképviselettel. Beszélt arról, hogy mit tartana meg az előző reszortvezető munkásságából
és hogy min tudna javítani.

Body mesél róla, hogy ő milyennek látja Patrikot. Bírálásokon mindig ott volt, sokat
kérdezett, a negatív kritikát tudta fogadni.

[SZAVAZÁS] A KB 5:0:0 arány mellett támogatja Prím Patrikot, mint a SZOR
reszortvezetőjét.

Tisztújítás:
Vendég: Adler John

Hat fővel fogunk újraindulni. A felállás marad a régi, ami változik, hogy Jani lesz az alelnök.

Iván nap és Juniálisch helyzete:
Megkérdeztük az Alumnitól, hogy mi a koncepciójuk az Iván napra és a Juniálischra. Össze
szeretnék vonni a kettőt és egy családi napot szeretnének tartani, amelynek az Alumni a fő
célközönsége. Estére egy kisebb-nagyobb bulit terveztek. Az Iván napon lesz továbbá az NTG
felkérése.

Két szintes lezáratást szeretnének, erről még Bence fog velük beszélni, mert csak nagyon
nehezen kivitelezhető.

Kereteket nem lehet összevonni. Ez azt jelenti, hogy még ha egy napra is esik a kettő, össze is
fonódnak, akkor is két költségvetést kell készíteni.

Az Iván nap régen egy vacsorából, illetve egy ünnepélyes átadásból állt. Most azonban ezt
megreformálják. Az ünnepélyes átadás megmarad, de az étkezés egyszerűbb módón lesz
megoldva, főzőzsámolyokkal, általunk készített étellel.

A kérdés az, hogy elviekben tudjuk-e támogatni azt, hogy a két rendezvény egy napon
kerüljön megrendezésre.



● Fontos odafigyelni arra, hogy ne veszítse el azt a jellegét a két rendezvény, hogy
visszajönnek olyan emberek, akiknek régóta fontos a Ház, akiktől tanácsot tudunk kérni,
akik már nincsenek itt aktívan. Nem biztos, hogy egy olyan alkalomra ők szívesen
eljönnek, ami egy buliba torkollik.

● Valószínűleg akik családdal jönnek, ők amúgy sem maradnának olyan sokáig, nem zavar
be feltétlenül az esti buli.

● A most aktív közélők is célközönsége a rendezvénynek, ők este jól tudnák magunkat
érezni.

A KB elviekben támogatja a két rendezvény egy napon megtartását.


