
KB nyílt ülés – 2022. 05. 23.

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

Vendégek: Adler John David (Jani), Prím Patrik (Pepe)

Beszámolók:
Body – RVT elnök:

● Tartottam két RVT ülést. Az érintett témákat megtaláljátok RVT wikin. Most már
nagyon effektíven és jó hangulatban tudunk ülést tartani.

● A Könyvelővel voltak problémák, emiatt nem vettem részt a Régión, ezt Gofri jobban
kifejti.

● Részt vettem a Küldöttgyűlésen.
● Megtörtént a SZOR reszortvezető váltás. Adminisztráltam Pepét mindenhol,

beszélgettünk minden felmerülő kérdésről.
● Frissítettem a Határozati tárat. Habár a beérkezett módosítások miatt nem a legfrissebb

állapotában van, de igyekszem naprakészen tartani.
● Készítettem egy ráérős táblázatot az RVT-nek, amit mindenki gyorsan kitöltött.

Dani – Üzemeltetési felelős:

● Kiírtam a lomtalanítást, az ezzel kapcsolatos kérdésekre válaszoltam.
● Megvolt mindkét főrendezői, ezeken részt vettem, a ZH-kat kijavítottam és az első

csapatnak el is küldtem az eredményt. Lehet, hogy lesz pótalkalom, mert többen is
megkerestek, hogy legyen.

● Részt vettem az évlezárós és a pályázatírós workshopon.

Gofri – Gazdasági felelős:

● Anettől a Régió napján kaptunk egy e-mailt, amiben kiderült, hogy nem foglalkozott
eleget a mérleggel, és akkor derült fény a kisebb hiányosságokra, amikről nem
tájékoztatott bennünket időben. Emiatt nem tudtunk Bodyval részt venni a Régión, ő
segített nekem összeszedni a milliónyi kérdésre a válaszokat. Azt hittük, hogy a
kérdésekre adott válaszok ismeretében el tud készülni a mérleg, viszont másnap
kaptunk még több kérdést, viszont Sárival nagyon sok időt beleöltünk, így be tudtuk
mutatni a mérleget Küldöttgyűlésen. Ezután minden szükséges dokumentummal
együtt elküldtem az új könyvelőnek a mérleget.

● Az ÁSZ-től kaptunk egy e-mailt, hogy elkezdték vizsgálni az egyesületet, és fel kell
töltenünk 6 dokumentumot. Ebben a könyvelők és Fenyi sokat segítettek nekem.

● Elszámoltam a HK tavaszi táborával és a Felező Bállal, valamint továbbítottam a HK
iroda beszerzés táblázatát a MÜHASZ-nak.

● Egyeztettem a Schönherz Nyári Tábor főrendezőjével és a HK gazdaságissal a tábor
pénzügyeivel kapcsolatban. Hamarosan elkezdik majd tervezni a költségvetést.



● Egyeztettem a Gólyatáborral kapcsolatban a Lovagrendi gazdaságissal, a
későbbiekben pedig fogunk beszélgetni közösen a HK gazdasági referenssel. Ezek
után pedig még nagyobb körben, a HK elnökkel, KB elnökkel és a Nagymesterrel
kiegészülve is le fogunk ülni beszélgetni, például a dékáni támogatásról.

● Írtam egy emailt az SVK-nak és a Simonyinak a Konferencia költségvetésében
szereplő SVK részesedésről.

● Volt, hogy az egyik rendezvény költéséből kihagytak egy gazdaságist, megkértem a
köröket, hogy ilyen ne forduljon elő.

● Felvettem SGR-be az új embereket.

Bence – Five-O vezető:

● A Koli projekttel foglalkoztam, összeszedtem az Five-O tagokat, akik szeretnének
ezzel foglalkozni. Velük workshopokat fogunk tartani, kidolgozzuk a projekt
részleteit.

● Halad az ÁB osztó vacsora rendezése.
● Még mindig tart az újoncozás, mert még mindig keresnek meg emberek, hogy érdekli

őket a Five-O. A héten 3 új tagunk lett.
● Informáltam az Alumnit a Juniálisch-sal kapcsolatos Five-O-s dolgokról. Ezzel

kapcsolatban a héten fogunk gyűlni a Five-O-sokkal, ahol kidolgozzuk a program HR
oldalát.

● Részt vettem az első CST gyűlésen. A következőkben Qpa csapattagként fogok
működni és ha felmerül bármilyen KB-t érintő kérdés, arra válaszolok.

● A múlt heti Five-O ülést elhalasztottuk a 14. hétre való tekintettel.
● Részt vettem az évlezárós és a pályázatírós workshopon.

Kérdések:

Dave: Az ÁSZ jelenthet nekünk gondot?

Gofri: Nincs félnivalónk, ez egy teljesen szokványos ellenőrzés.

Nagykonyha szellőztető rendszer:
A HSZI szeretné, ha ez minél előbb meg lenne oldva.

A VIBO-s ellenőrzés után az volt a kérés, hogy augusztus végére kezdődjön el a projekt. Pepe
össze fog szedni egy csapatot, akikkel ezt el tudja kezdeni. Június végéig készíteni kellene
egy költségvetési tervezetet, viszont a probléma komplexitása miatt ez nem biztos, hogy
kivitelezhető, viszont mindent megtesznek az ügy érdekében.

A legutóbb, amikor építkezés zajlott, akkor a HSZI adott szakembert, aki tudott segíteni.

A munkálatokra a keretet valószínűleg az Általános tartalékból kapják majd. Felmerül az
ötlet, hogy az Alapítvány állja a dolgot, de ez még nem biztos, hogy opció.

Amennyiben kevés ember jelentkezne, a Five-O szívesen segít.



Monitoring:
Petráék behozták témának az ÜKH módosítást. Megemlíthetjük nekik a Nagykonyha
szellőztetést, hátha tudnak valamiben segíteni nekünk, illetve érdemes lehet megemlíteni a
fogorvosi rendelőt, a dohányzók kialakítását, a takarítási költségeket.

Érdemes időt kérni, hogy minél alaposabban átgondoljuk a dolgokat, ne ugorjunk bele
semmibe hirtelen.

Erről lesz egy workshop, ahol részletesen megvitatjuk a témát.


