
Sacc / Kollégiumi Bizottság

A Bizottság tagjai:

Fenyő Máté Attila (Fenyie) Elnök

Adler John David (Jancsi) Alelnök

Rózsa Dániel (Gofri) Gazdasági Felelős

Bodolóczki Bálint Tibor (Body) RVT Elnök

Karé Bence (CsiFi) Five-O Vezető

Csábi Dániel Botond (Dani) Üzemeltetési Felelős
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Személyes motivációk

Fenyő Máté Attila
Fenyő Máté Attila vagyok negyedéves
mérnökinformatikus hallgató. Az elmúlt évben én
vezettem a Kollégiumi Bizottságot. Munkánk
során, sikerült egy nagyobb értékű eszközpark
felújítást elintéznünk és egy aktív, összetartó
csapatot összerakni. Együtt sikerült a Kollégiumi
Bizottság kétes helyzete és az esetileg közbejövő
események (NEK, menekülthelyzet) okozta
nehézségeket leküzdeni, valamint elindítani a
közéletet a COVID-ból való kilábalás útján.

A poszt betöltése során sikerült fejleszteni a kommunikációs, feladat szervezési,
valamint csapatvezetői képességeimen is. Sikerült betekintést nyernem a Hallgatói
Képviselet munkájába, valamint jó kapcsolatot kiépíteni az egyetem számos
vezetőjével. Ezt a kapcsolatot szeretném fenntartani és ahol szükséges fejleszteni a
következő év során.

Fő motivációm, a képességeim és a szervezet fejlesztése, valamint a csapatom
tagjai. Személyesen az időbeosztás és a feladatok szervezésében szeretnék még
fejlődni, ezekben sikerült az utóbbi időben is, de még van hova.

Célom, hogy a bizottság teljes munkája kevésbé legyen az elnökségre centralizálva,
ezzel az elnökség tagjainak leterheltségét csökkentve. Fontosnak tartom azt is, hogy
a feladatok, amikkel eddig nem volt kapacitásunk kellően foglalkozni, - például: PR,
hírközlés, kisebb fejlesztési projektek - megfelelően el legyenek látva. Ezáltal
lehetőség lesz, hogy az érdeklődők jobban belelássanak a munkánkba, így az
utánpótlásunk szervezését is hatékonyabban tudjuk majd követni és segíteni.

Szeretnék új célt és funkciót keresni a schönherzes közélet támogatásában
korábban kiemelkedő szerepet vállaló Schönherz Kollégiumért Alapítványnak,
valamint a Schönherz Telekom Kft.-nek. A két cég korábban az elnökség
leterheltsége és az utánpótlásuk hiánya miatt, “parkoló pályára” lett helyezve, így
jelenleg passzívan támogatják a kollégium lakóit.

Mandátumom során sikerült 4 kiváló embert megismernem, akik a munkám során
mind szakmailag, mind érzelmileg nagy támogatást nyújtottak számomra. Velük, és
az újonnan csatlakozó alelnökömmel reményekkel telve várom a következő évet.
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Adler John David
Adler John David vagyok, de sokan Jancsinak
ismernek. Jelenleg harmadéves BProf-os hallgató
vagyok. Második félévem óta ahol csak tudtam,
részt vettem a közösségi életben. Jelenleg aktív
tagja vagyok az SSSL-nek, a Pulcsi és
Foltmékörnek és a Szakestnek is. Ezen kívül
jelenleg én vagyok a Csillagtúra főrendezője is.

A számos közéleti tevékenységem mellett egy
évig részt vettem egy startup elindításában is,
ahol egy világszintű versenyben kiemelkedő
eredményt értünk el. Ezalatt az egy év alatt
számos vezetői és menedzselési tapasztalatot
tudtam szerezni.

A közéletből mindig is igyekeztem kivenni a részem, és amit elvállaltam, abból
igyekeztem kihozni a maximumot és valami maradandót alkotni. Az egy éves
startup-ozás után rájöttem, hogy szeretnék nagyobb felelősségű feladatkörökben is
részt venni a kollégiumon belül. Így amikor felkínálkozott a KB-zás lehetősége, alapos
gondolkodás után úgy döntöttem, hogy részt szeretnék benne venni.

A motivációm, hogy egy jó csapattal megoldjuk a házban lévő problémákat és
kezeljük a felmerülő igényeket. Úgy gondolom hogy a mandátumom során olyan
tudást szerezhetek, amit a későbbi munkáim során is hasznosíthatok, valamint sokat
fejleszthetek a csapatvezetési, szervezési és kommunikációs képességeimen.

Célom, hogy az alelnöki pozícióban segítsem az elnök, valamint a többiek
munkásságát. Emellett pedig szeretnék maradandót alkotni a Kollégium Bizottság
tagjaként.
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Rózsa Dániel
Rózsa Dániel vagyok, másodéves
mérnökinformatikus hallgató. 2021. december 1-e
óta én töltöm be a Kollégiumi Bizottság
gazdasági felelősi pozícióját. Azelőtt aktívan
seniorkodtam, tagja vagyok az schdesign-nak,
valamint újonca a La'Place kávéháznak. Részt
vehettem a 2022-es Első- Másodéves Táborban,
ahol képet kaptam a közélet több oldaláról is.

Mióta a BME villanykarára járok érdekelt a kari
közélet és szerettem volna aktív résztvevője lenni.
A beilleszkedést követően viszont új gondolatok is
megfogalmazódtak bennem, miszerint szeretnék
olyan feladatokat is vállalni, amikkel valami
maradandót tudok tenni a házért és mellette vezetői képességekre is szert tudok
tenni. Ekkor kezdett el foglalkoztatni a KB, ahol úgy éreztem, hogy el tudom érni ezt a
célom. Végül december elején megkaptam a szükséges szavazatokat és
gazdasági felelős lettem.

Az elmúlt fél évben rengeteg munkát fektettem abba, hogy a működésünk újra
visszatérjen egy egyenesebb mederbe, és úgy érzem ez nagyrészt sikerült is. Így,
hogy ezeknek a nehezebb időknek vége, nekem is több időm jut más dolgokon
gondolkozni, többek közt olyanokon, hogy hogyan lehetne a közéletnek jobban
átadni azt, ahogy működik a ház gazdasága, hogy többen lássák és értsék a
folyamatokat és a döntések miértjét. Úgy érzem, hogy fél év alatt még nem sikerült
elérnem azt, amiért elkezdtem ezt csinálni, így még egy időszakot szeretnék vállalni.
Ezen felül rengeteg tapasztalatra tehettem szert, ami egész életemen át segíteni fog
bárhol is fogok elhelyezkedni és rengeteg jó emberrel ismerkedhettem meg.

Nehezemre esik, de el kell ismernem, hogy nagyon nehéz volt az az időszak, amikor
az egyetem és a KB-zás egyszerre nagy nyomást gyakorolt rám, többször is
megfordult a fejemben, hogy itt hagyom és nem folytatom tovább, de mindig ott
volt bennem az érzés, hogy ezt nem tehetem meg, mert akkor felesleges volt az
eddigi munkám. Itt megemlíteném, hogy nagyon jó volt a csapatommal együtt
dolgozni, ők voltak azok, akik segítettek nekem abban, hogy ne adjam fel, tartsak ki
és menjek tovább, és a továbbiakban is szeretném velük együtt vezetni a házat.
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Bodolóczki Bálint Tibor
Bodolóczki Bálint vagyok negyedéves
villamosmérnök hallgató. Az előző egy évben én
láttam el az RVT elnöki pozíciót kisebb nagyobb
sikerekkel. Már azelőtt szerves részét képeztem a
közéletnek, mielőtt megkaptam volna ezt a pozíciót.
Leginkább a Lovagrendben lehetett megtalálni,
ahol szépen megjártam a ranglétrát.

Jelenlegi motivációm, hogy egy nagyon nehéz évet
zárunk le most, ahol nem sikerült a legtöbb célomat
elérni, és szeretném, ha ezeket meg tudnám valósítani. Az egyik ilyen cél pedig az
RVT és a KB közötti kapcsolat kiépítése és stabilizálása, amit rengetegszer
akadályozott valami, vagy én álltam rosszul a dologhoz. Azt gondolom, eltöltöttem
annyi időt az RVT-vel és a KB-val, hogy ez a következő évben megvalósulhasson.

Másik nagy célom a KB elérhetőbbé tétele. Szeretném, ha jobban rálátnának az
emberek a munkánkra és tisztában lennének azzal, hogy mit is csinálunk, mert
jelenleg a legtöbb problémát talán ez okozza és ez okozhatta korábbi KB-knál is.

Célom még ezek mellett az is, hogy ne legyenek annyira terheltek a reszortvezetők,
mint ebben az évben voltak. Idén alig volt időnk csapatépülésekre, bírálás bírálást
követett és szörnyű volt látni azt, hogy nincs idejük, csak ezekre a kötelező
feladatokra.
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Karé Bence
Karé Bence (CsiFi) vagyok, másodéves
mérnökinformatikus hallgató. A Schönherz közélete
már az első félévben nagyon megfogott, igaz ekkor
limitáltan láthattam bele a lehetőségekbe a COVID
miatt. Ennek ellenére a harmadik félévemben
aktívan tevékenykedtem az SSSL-ben, a Dezső bulin
és csatlakoztam Schörpong körbe is. Azon
szerencsések közé tartozom, akiket lehívtak GTB-be
és kaptam lehetőséget, mint szoba senior.

A mostani félévemet már a New Hope KB-val
kezdtem meg. Szerencsére le tudtam
menni az idei EMT-be, ami nagyon pozitív hatást gyakorolt rám, rengeteg új embert
ismertem meg, az ismerősöket pedig közelebbről is meg tudtam ismerni. Rendkívül
érdekes volt belelátni a közéletet vezető szervezetek munkájába.

A félév folyamán több mérföldkövet is elértem a pozíciómban: sikeresen lezárult a
Five-0 újoncozása, úgy érzem sikerült transzparensen működnöm, amit a Five-0
munkájára is ki szeretnék terjeszteni.

A KB-zás folytatása már a mandátumom kezdetekor megfogalmazódott bennem.
Nagyon reméltem, hogy a csapattal újra el fogunk indulni. A jelenlegi Five-0 csapat
ugyan még csak most csiszolódik össze, de nagy reményem van bennük és
szeretnék velük dolgozni továbbra is.

Úgy érzem a legnagyobb ereje a csapatunknak az összetartás. Az előző csapat
kiegészül plusz egy fővel, de a lelkesedés és az összetartás egy hangyányit sem
lankadt, sőt már most úgy érzem, sikerült közös hangot találnunk, így már hat fővel.
Büszkén jelenthetem ki, hogy jól megértjük és elfogadjuk a másik álláspontját és
ötletét. Ezt a kiváló összhangot szeretném fenntartani, hiszen a csapatmunka egy
meghatározó pontja annak, hogy az elnökség nagyobb hatásfokkal végezze a
munkáját.

A Five-0 vezetői pozíciót a sajátomnak érzem. Lassan kezd a csapat talpra állni és
összecsiszolódni. A Five-0 eddigi aktivitása nagyon meggyőző, szerencsére
rengeteg ember érdeklődik a projektek, események, rendezvények szervezése iránt.
A továbbiakban szeretném, ha többen is belelátnának a KB és a Five-0
működésébe.

Remélem sikerrel járok ebben, a lehetőség és környezet adott, nagy lendülettel
leszek képes a munka folytatására.
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Csábi Dániel Botond
Csábi Dániel Botond vagyok, harmadéves
mérnökinformatikus hallgató. Az elmúlt egy évben
én töltöttem be az üzemeltetési felelős pozíciót. A
schönherzes közéletnek előtte is aktív tagja
voltam, elsősorban a Lovagrenden belül, de sok
egyéb körben is tevékenykedtem.

Az elmúlt egy évben számos különböző területen
sikerült fejlődnöm, például kommunikációban és
időbeosztásban, de mind ezeken a területeken,
mind másban van még hova. Célom tehát, hogy
a következő egy évben még többet tudjak
fejlődni ezekben.

Az egyik legnagyobb motivációm a következő évre azok a dolgok, amiket nem
sikerült befejezni vagy esetenként elkezdeni a rengeteg közbejövő eseti ügy miatt.
Úgy érzem, hogy egy év tapasztalattal a hátam mögött már fogok tudni ezekre
annyi időt szakítani, amennyi szükséges hozzájuk.

Ugyancsak hatalmas motivációs tényezők számomra az emberek, akiket az elmúlt
időszakban megismertem és akikkel együtt dolgoztam, mivel a kisebb-nagyobb
súrlódások ellenére mindenkitől tudtam valamit tanulni, amit a jövőben is fogok tudni
hasznosítani. Külön kiemelném itt a csapatot, akik az elmúlt időszakban rengeteget
segítettek a munkában és a magánéletben is. Rengeteg felejthetetlen élménnyel
lettem gazdagabb, ezért nagyon szívesen vágnék bele még egy évbe velük együtt.
Ehhez jött hozzá a hatodik tag, Jancsi, aki szinte azonnal beilleszkedett a társaságba,
vele is nagyon várom már a közös munkát és élményeket.

Úgy érzem, hogy a csapatban rengeteg potenciál van még, amit a ház javára
tudna fordítani és amiket nem sikerült teljesen kiaknázni a betanulás, valamint az
elmúlt egy év váratlan eseményei miatt. Minden nehézség ellenére mind az ötük
szemében látom a tenni akarást, ami engem is csak még jobban motivál arra, hogy
a következő egy évet közösen csináljuk végig.
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Közös célok és motiváció

Az elmúlt egy évben nagyon kaotikus volt a rendszer, amit nem sikerült teljesen
rendbe rakni külső fennakadások és eseti ügyek miatt. Ide tartozik, hogy a COVID
után egyetemi oldalon alakulóban volt a rendszer, ami akadályozta a gördülékeny
munkát. Továbbá a nagy eseti ügyek (NEK, menekülthelyzet, tűzvédelmi bejárás,
könyvelő felmondás, adminisztrátor problémák) lefoglalták a KB kapacitását így nem
tudtunk megfelelően a saját dolgainkkal haladni. Ezek fényében az egyik
legnagyobb közös motivációnk, hogy az elmaradt vagy félbeszakadt dolgokat
közösen be tudjuk fejezni a következő évben.

Projektek és elképzelések

KB elérhetővé tétele
Tapasztalataink szerint nem csupán a kollégium vezető szervei között, hanem a
közélők és a vezetők között sem volt transzparens a kommunikáció, ezen
mindenképpen szeretnénk továbbra is javítani. Az elmúlt egy évben a beszámolási
rendszerünkben sikerült javulást elérnünk. Részletesebb beszámolóinkat a HK,
valamint az RVT üléseken is igyekszünk prezentálni.
Emellett továbbra is célunk, hogy a Kollégiumi Bizottságnál szabadon pályázhasson
bárki a projektjével, hogy ne csak akkor valósulhassanak meg tervek, ha vezető
pozícióba kerül valaki. Szándékaink szerint továbbra is fogunk meghirdetni
publikusan kisebb vagy nagyobb projekteket, amelyek véghezviteléhez várjuk majd
a pályázatokat, elképzeléseket. Erre a törekvésre pozitív visszajelzés érkezett,
valamint mi is úgy láttuk, hogy ez egy jó irány.

KB struktúrájának újragondolása
A Kollégiumi Bizottság ugyan bővül egy poszttal, azonban ez a kiemelkedő
munkavégzéshez nem feltétlen elegendő. Szeretnénk a KB-hoz közelebb hozni a
csoportokat. Több, kisebb szerepkört tervezünk létrehozni, ezáltal a feladatok
könnyebben kiosztásra kerülhetnének, ezzel növelve a felmerülő feladatok
skálázhatóságát és a ház működésének hatékonyságát. Szeretnénk újragondolni az
ideiglenesen egy adott célból létrehozott csoportok (EMT, CST, QPA) beszámolóinak
sűrűségét. Továbbá szeretnénk felülvizsgálni a feladatok felosztását a szervezetek
között, ezáltal esetleg növelve az elvállalható feladatok számát a jövőben.
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Make the koli szép again
A kollégium körüli területek rendbetétele. Úgy mint a várárok kitakarítása, növények
ültetése, kukák kihelyezése (vagy lecserélése). A meglévő zöldterületek
megszépítése. A várárok kivilágításának megjavíttatása. A projekt bizonyos részeinek
kidolgozásával már elkezdett a Five-O foglalkozni, de szeretnénk mi is aktívan részt
venni a projekt megvalósításában.

Leltár létrehozása
Egy belsős rendszer, ami a ház eszközeit tartja nyilván. Ez azért előnyös a ház
számára mivel jobban tudjuk monitorizni az esetleges amortizációt, valamint
naprakészen tudjuk ellenőrizni milyen eszközökkel rendelkezünk. Az átlátható
rendszer miatt optimálisan tudnak a körök egymástól eszközöket kölcsönkérni,
könnyebbé válik a selejtezés folyamata, valamint az eszközök pontos listájával
könnyebben fognak tudni tervezni a körök az eszközeik beszerzésével. Az NTG-nek
hála már el tudtunk kezdeni foglalkozni ezzel, heti rendszerességű workshopok
keretein belül.

Közélőképzés
Szeretnénk egy képzést létrehozni a közélni kívánók, különös tekintettel a gólyák
számára, ahol már az első félévétől fogva szeretnénk nekik megadni a lehetőséget
hogy integrálódjanak a közéletbe. Itt általános tudást szerezhetnek a ház
működéséről és a közéletről. Ezután a gólyák a nekik tartott Gólyakörtére úgy
mehetnének, hogy már alapvető ismeretekkel rendelkeznek. A képzés kidolgozását
a ház különböző szervezeteivel egyeztetve alkotnánk meg, hogy lehetőség szerint
minél jobban elérje a célját, valamint, hogy elkerüljük az esetleges ütközéseket,
kellemetlenségeket.
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