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Fenyő Máté Attila

Elnök

Általános KB-s feladatok
Ülések

- 3 KB ülést tartottam

o Az üléstémákra felkészülltem, saját témáim beterjesztettem

o Ülések közti tevékenységeimet összeszedtem, hogy be tudjak számolni róluk a

KB többi tagjának

- Részt vettem 2 HK ülésen

o A beterjesztett témákra felkészültem

- Részt vettem egy KB tréning alkalmon

o A témájára előre felkészültem

Vezetőségi tábor

− Egyeztettem Szodfridt Gergellyel a lebonyolítással kapcsolatban

o Activity plant és a lejutást beszéltük át

− Külső tréner felkeresésével foglalkoztam

o 2 céget kerestem

o Részt vettem 2 informális megbeszélésen

o Részt vettem 1 egyeztetésen a trénerekkel, ahol a szervezet jelenlegi
működéséről, struktúrájáról és aktuális problémáiról beszéltem

− Végül sajnos a tábort el kellett halasszuk, mivel a költési időszak még nem tudott

elindulni. A munka el nem veszett, júniusban lesz megtartva

Ukrán menekülthelyzet

− A kialakuló helyzetről egyeztettem Szodfridt Gergellyel

o Megbeszéltük a HSZI által felvázolt lehetséges kimeneteleket
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− A helyzetről értesítettem az EHK-t

o 9 alkalommal egyeztettem Radácsi Kristóffal (EHK Kollégiumi referens) a
helyzetről

− A helyzet követésére összehívtam egy rendkívüli gyűlést, ahova a KB, KFB elnök, RVT,

HK, KSZK vezetőség volt hivatalos, a résztvevőkkel megalakultunk Menekülthelyzet
Task Forceként

o Itt megbeszéltük, hogy milyen szinten fogunk tudni segítséget nyújtani a
menekülteknek

o Felosztottuk a feladatokat, én Külső kapcsolattartói pozíciót vállaltam el

o A TF operatív működését terveztük meg

− Mentorgárdával és a korábban említett szervezetekkel kiváló munkát végeztünk. Mi

voltunk az elsők akik lereagálták a helyzetet érdemben. Általunk készített
dokumentumokat használta fel az egyetem a helyzet kezelésére. Példamutató
munkánkat a HSZI igazgatója, valamint az EHK is elismerte. Szeretném megköszönni a
TF tagjainak a kiváló munkát.

− Szeretnék köszönetet mondani a menekültek nevében a rengeteg adományért ami

érkezett!

Csapat

− Havi follow-up-ra felkészültem, a csapat minden tagjától begyűjtöttem a
visszajelzéseket

o A hónapban jellemzően több konfliktus volt, ezek feloldásával foglalkoztam

o Kevés kivételével az összes konfliktust sikeresen feloldottuk

Szerződések

− Adminisztrátor

o A gazdasági iroda adminisztrátorának a munkaszerződésével és munkaköri
leírásával foglalkoztam, a folyamat összesen 22 órát vett igénybe

o Egyeztettem erről az új könyvelővel is, a szükséges bejelentési folyamatokat
megcsináltam

− AH

2



o Az ügyvédtől érkezett tervezetet átolvastam, majd továbbítottam az SVK-nak

− Új könyvelő

o Az új könyvelőtől érkezett szerződést elolvastam, egyeztettem erről Rózsa
Dániellel

o Megfelelő volt, így aláírtam

Könyvelő
− Új könyvelő keresésével foglalkoztam, 13 könyvelőirodának írtam, 2-t hívtam fel, 1-nél

voltam egy megbeszélésen

o Végül az lett akivel élőben is tudtam egyeztetni

o Azért őt választottuk, mert már 15 éves tapasztalata van civil szervezetekkel,
kommunikatív és segítőkész

o A folyamatról végig naprakészen tartottam Rózsa Dánielt

Házbejárás

− Részt vettem a VIBO által szervezett ház bejáráson, részt vett az üzemeltetés, a HSZI,
gondnokok, VIBO

o A bejárás kezdetén volt egy 1 órás “kihallgatás”, ahol 3 témát beszéltünk át

▪ Dezső buli, Vizipipázás a kollégiumban, FNT felújítás

− Közösségi helyek

o A bejárás során az összes közösségi helyet érintettük, több helyen volt égett
dohány, valamint hamu található, ezek jegyzőkönyvezve lettek a HSZI által

o A 19-es és 20-as szobákban a tűzjelzők le lesznek cserélve, mivel lejártak.
Füstérzékelősre lesznek cserélve, ahogy az UNI-FM szerződésben is le van írva

Fontos megbeszélések

− Dékán úr

o Megbeszélés során az aktuális egyetemi politikáról beszéltünk

o Szóltam neki a kollégiumot érintő eseményekről és atrocitásokról

o Gólyatáborról és annak várható költségeiről beszéltünk

− HSZI igazgató
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o Egyeztettem vele a félrement ügyekről

o Voltunk bent nála megbeszélésen

▪ Beszéltünk a korábbi kommunikációs problémákról, ezek megoldásáról

▪ Megegyeztünk, hogy kölcsönösen partnerként kezeljük egymást, és a

jövőben a Schönherzet érintő eseményekről azonnal értesítve leszünk

Egyéb

− Dezső buli

o HSZI megtiltotta a rendezvény megtartását

o Egyeztettem az üggyel kapcsolatban a HSZI igazgatójával, aki nehéz
feltételeket támasztott felénk a rendezvénnyel kapcsolatban, amit a szűkös
időre tekintettel végül inkább elengedtünk

o A jövőben lesz megbeszélés a Dezső buliról és annak szabályairól a HSZI-vel, a
sikeres kommunikáció végett partnerként kezelnek minket az ügyben

− SVIE bankkártya igénylésével foglalkoztam, ami 4 órát vett igénybe összesen

− Tárgyalófelelős

o Mivel szeretnénk az F19 tárgyalót elérhetőbbé tenni, ezért ennek
ellenőrzésére és kezelésére létrehoztam egy posztot, amire Lőrincz Attilát
választottuk meg

o Attilával egyeztettem a feladatról, kiadtam neki a szabályzat kidolgozását

o Várhatóan Májustól lesz elérhető a tárgyaló

− Adminisztrátor

o Létrehoztam a SVIE fiókot és a MACI felhasználót számára, szerződésével
kapcsolatban aktívan egyeztettem vele

− Részt vettem EMT-be, ahol a Csövek blokk megtartásában segédkeztem

o A blokk célja az volt, hogy kötetlenül kérdezhessenek a KB-tól, valamint az
RVT-től a résztvevők

o Sok jó kérdés érkezett, köszönöm a lehetőséget a szervezőknek!
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