
KB nyílt ülés – 2022. 05. 30.

Jelen vannak: Fenyő Máté (Fenyi), Bodolóczki Bálint (Body), Csábi Dániel (Dani), Rózsa
Dániel (Gofri), Karé Bence, Kiss Dávid (Dave), Szodfridt Gergely (Geri), Varga Flórián
(Pici), Kovács Dávid (Kuvesz)

Vendégek: Adler John David, Péter István

Beszámolók:
Fenyi – KB elnök:

● Két workshopot tartottam a pályázatírással kapcsolatban.
● Tartottam egy Régiót, ahol sajnos nem voltunk elég felkészültek, de ez a jövőben nem

fog előfordulni.
● Minden közhasznú szervezetnek kell benyújtania 6 dokumentumot. Ezt mi is megtettük.
● Javarészt megbeszéléseim voltak, például a KFB-vel, akikkel a nyári kollégiummal

kapcsolatos kérdésekről, illetve a KKB bejárásról, ezzel kapcsolatban felkerestem
minden érintett reszortot és kört. A 3%-os helyekről még a jövőben beszélnünk kell.

● Beszéltem a tranzitosokkal a Gólyatáborról, sok felmerülő kérdést megválaszoltunk
egymásnak.

● A Veztáborral kapcsolatban egyeztettem a felelős szervekkel.
● Egyeztettünk a Gólyatábor költségvetésével kapcsolatban, erről Gofri fog bővebben

beszélni.
● Részt vettem egy Kollégiumi fórumon és egy Küldöttgyűlésen. A fórumon Dékán úr is

tiszteletét tette.
● Részt vettem a rendkívüli hallgatói fórumon, ahol a struktúraváltás lehetőségéről volt

szó.
● Beszéltem a reszortvezetőkkel egyesével, hogy fel tudjuk oldani az esetleges

konfliktusokat, a jövőben még hatékonyabban és gördülékenyebben tudjunk együtt
dolgozni.

● Részt vettem az ÁB osztó vacsorán.

Body – RVT elnök:

● Tartottam egy RVT ülést, ennek témáit szeretném felsorolni.
● A 1025 raktár kulcsa előkerült. A helyiség ki lett takarítva, rendbe lett téve.
● A Lángosch árat emelt, ők akkor ezt nem tették meg, amikor a többi kajás kör.
● A WTF adott le keretigényt, mivel mostantól kinti nyitásaik lesznek, nem bentiek.
● Beszélgettünk a főrendezői tanfolyamról, erről küldök majd Daninak visszajelzést.
● Sztyúp mesélt az ÜKH-ról.
● A Félévzáró vacsoráról is esett szó.
● Sok projektet összeszedett az RVT nyárra, mindenkinek lesz valami kisebb-nagyobb

dolga, amivel foglalkozhat a szünetben.
● Egyre jobb hangulatúak az RVT ülések, egyre mélyül el a bizalom az RVT és köztem.
● Részt vettem az ÁB osztó vacsorán. Ehhez szét is válogattam a kártyákat, hogy ezzel is

segítsek a reszortvezetőket.
● Kiírtam a közösségi pontozást, ezzel kapcsolatban beszéltem Lanszival is, hogy az

egyetemi körök is leadhassák a beszámolóikat.
● Összekötöttem az FNTeam-et és a Lovagrendet egy raktárcsere ügye miatt.



● Részt vettem a Kollégiumi fórumon.

Dani – Üzemeltetési felelős:

● Kiküldtem a második főrendezői tanfolyam eredményét is a résztvevőknek.
● Voltunk Gerivel monitoringon. Pozitívan fogadták az ötleteinket, felvetéseinket. Kértek

minket, hogy pontosítsuk az igényeinket.
● Már megvan a táblázat, hogy melyik szintet mikor fogják festeni, ezt nagy eséllyel

holnap ki is küldjük Gerivel.
● Rendbetettem a KB driveot, különös tekintettel az Üzemeltetési területre. Immáron van

összeköttetés a KB és a Five-O drive között.
● Egyeztetni fogunk Endrével a Ballagó hétről.
● Foglalkoztam a szokásos bejelentésekkel.
● Részt vettem egy vasárnapi csapatépülésen.
● Frissítettem a kb.sch.bme.hu-t.
● Részt vettem az ÁB osztón, itt segítettem a bepakolásban.

Gofri – Gazdasági felelős:

● Sokat foglalkoztam a Schönherz Nyári Táborral, főleg a szállás és a költségvetés résszel.
● Egyeztettem Szilvivel a HK-s irodabeszerzéssel és a szakestekkel kapcsolatban, valamint

elküldtem neki a Gólyatáboros költségvetési táblát. Később ez utóbbit még pontosítani
kell.

● Volt egy megbeszélés a Nagymester, a Lovagrendi gazdaságis, a HK elnök, a HK
gazdaságis, Fenyi és köztem. Itt megbeszéltük azokat az irányelveket, amelyekkel a
Dékán úrhoz mentünk. Sikerült jól megindokolni a dékáni támogatás szükségességét,
amely idén 8 millió forintra nőtt. Így a gólya és hallgatói árak 28, illetve 16 ezer forint
lesznek.

● Én is részt vettem az ÁB osztó vacsorán.

Bence – Five-O vezető:

● A héten tartani fogok egy Five-O gyűlést.
● A Five-O driveon vannak már dokumentumok a Park projekttel kapcsolatban egy előző

workshopról, ezt tervezzük bővíteni. Ehhez tartunk majd brainstorm részt. Múlt héten
megalakult az első Five-O-s munkacsoport, ők fognak ezzel a projekttel foglalkozni.

● A Five-O megrendezte az ÁB osztó vacsorát, volt néhány tag, aki különösen nagy
erőfeszítéssel dolgozott azon, hogy megvalósulhasson. A rendezvénynek nem volt
gazdasági felelőse, ezt én magam intéztem.

● Az újoncozást lezártam, nem szeretnék ad hoc felvenni újoncokat. A gyűléseink és a
workshopok nyíltak, azokra bárki bármikor beülhet.

● Lett egy Alumni kapcsolattartónk, Frakk.
● Egyeztettem Jancsival a CST költségvetéséről, ezt be is hozzák a mai ülésre.
● A Hallgatói fórumon és a csapépen én is részt vettem.

Kérdések:
Dave: Mit jelent, hogy nyíltak a Five-O-s ülések?
Bence: Ha valakit érdekelnek, akkor meg tud keresni ezzel kapcsolatban.
Dave: Tehát proaktívan kell az embereknek érdeklődniük?
Bence: Igen.
Geri: Hol lesz a Schönherz Nyári?



Gofri: Dánfokon, Békés megyében.
Body: Miért nem szeretnéd kiküldeni levlistára a Five-O-s gyűléseket?
Bence: Eddig nem láttam értelmét, utánajárok, hogy van-e rá igény.

Juniálisch kari meghívottak:
Vendég: Smuk András

Koncepció:
Sok tanár, tanszékvezető, sőt, a dékán úr is a karon végzett, Schönherzes volt. Szép
gesztusnak tartanánk azt, ha meghívnánk őket erre a családias hangulatú rendezvényre. Ettől
ez nem válna kari rendezvénnyé, viszont jóleső érzés lenne akár a tanároknak, akár az
Alumnisoknak az, ha eltölthetnének közösen egy jó hangulatú családi napot.

NTG-s felkérések és búcsúztatások:
A leköszönő NTG-seket el lehetne búcsúztatni, viszont nem biztos, hogy az újakat fel tudnánk
kérni a közeli határidő miatt. Viszont a régiek valószínűleg nem szeretnének „egyedül”
ünnepelni, ezért szerencsésebb lenne, ha a régiek leköszönése is el lenne halasztva. Így
azonban nem tudjuk együtt tartani a Juniálisch-t és az Iván napot.

[SZAVAZÁS] A KB 4:0:1 arány mellett támogatja, hogy az Iván nap ne a Juniálisch-sal
együtt legyen megtartva.

Leltár projekt:
Vendég: Varga Flórián (Pici)

A projekt jövője, a szoftver lefejlesztése a fő kérdés jelenleg.
Opciók:

● Valamilyen külső cég fejleszti le. Ez eléggé problémás, hiszen nem biztos, hogy
elkészül őszre, valamint nem biztos az sem, hogy belefér a költségvetésbe.

● Megpróbálhatunk minél gyorsabban, akár egy prototípust lefejleszteni Ház-közelben.
Így a körök már korán el tudják kezdeni itt vezetni a leltárjukat, viszont megvan az
esély az információvesztésre.

Az NTG nem szeretne a KB és az RVT nélkül dönteni ezekben a kérdésekben. Emellett
kevesen is tudtak részt venni a gyűléseken, nem szerettek volna kis létszámmal ilyen nagy
volumenű ügyben döntést hozni.

Felmerült lehetőségként az, hogy a leltár projektet érdemes lenne csoporttá alakítani, viszont
ezt el is vetettük.

Ha ebben az évben már nem reális a megvalósulás, akkor érdemes lehet jövő évig várni,
viszont a KB nagyon támogatná azt, hogy már most nyáron ez el tudjon készülni. Ebben az
esetben azonban mindenképpen keresni kell valakit, aki ezt ennyi időn belül lefejleszti. A
következő Házszintű költségvetés összerakásakor újra lehet gondolni a dolgot.

A cél az lenne, hogy a KB, aki látja a közélet egyik, illetve az RVT, aki látja a közélet másik
oldalát, tudják támogatni a leltár projekt lépéseit. Így szeretnék a projekt tagjai elkerülni azt,
hogy a jövőben ebből sok-sok konfliktus alakuljon ki. Eddig előkészítő fázisban volt a
projekt, most kell, hogy a KB és az RVT rábólintson ahhoz, hogy tudjon tovább haladni.



A három út tehát:

● Sztyúp lefejleszti a szoftvert, majd ő tartja fenn, miután „eltávolodik” a kollégiumtól.
● Sztyúp lefejleszti a szoftvert, majd egy külső cég lesz a fenntartó.
● Teljes mértékben kiadjuk egy külsős cégnek.

A projekttel kapcsolatos feladatokat jobban szét kell osztani a jövőben, mert egyelőre nagyon
egyenlőtlen az eloszlás.

Sztyúppal pedig valakinek fel kell vennie a kapcsolatot, hogy tudjunk haladni a projekttel.
Illetve azt is el kell dönteni, hogy árajánlatot kérünk tőle, vagy hallgatói fejlesztésként
kezeljük.

Erre jövő hét hétfőn hozunk döntést.

A csütörtöki leltáron elhangzik majd, hogy a nagyleltár milyen konstrukcióban tud elkészülni,
illetve milyen erőforrásokra van szükség.

Biciklitároló:
A HSZI elkezdett egyeztetni arról, hogy a biciklitárolót rendbe kellene tenni. Ehhez nekünk
össze kell szedni, hogy mire van szükségünk. Először is kellene egy zárcsere, ideértve a
kulcsfelvétel ügyét is. Be kellene kamerázni, valamint lámpák is hasznosak lennének.

Eddig az volt a rendszer, hogy volt egy kulcs a portán, amit el lehetett kérni, majd vissza
kellett vinni, viszont ez nem működött jól. Érdemes lenne ahhoz kötni, hogy az emberek
leadják a személyijüket, ameddig náluk van a kulcs, így biztosan visszamennek, mert az kell
nekik. (A kártyaolvasó felszerelése problémás és költséges lenne.)

A kamera már fel van szerelve, viszont eddig nem volt üzembe helyezve. Azt el kell kerülni,
hogy a közterület belelógjon a rögzített képbe, valamint biztosítani kell, hogy a tároló végig
látszódjon.

A mozgásérzékelős lámpák hasznosak akkor is, ha éjszaka az emberek használják a
menekülési útvonalat, illetve a kamerák felvételein is jobban látszik, hogy mi van ott.

Ki kellene takarítani az egész biciklitárolót, mert jelenleg nagyon sok szemét van ott. Ezt akár
a Five-O is meg tudja csinálni.

Ha bárhol meg van rongálódva a rács, azt meg kell javítani.

[SZAVZAÁS] A KB 5:0:0 arány mellett támogatja a biciklitároló zárcseréjét, bekamerázását,
illetve a mozgásérzékelős lámpák felszerelését.

Kampány, sörosztás:
Be kell szerezni a sört. Ezt a leköszönő KB szokta csinálni, hogy buzdítsa az embereket a
szavazásra. Ezt Body vállalta, minden plusz dologgal együtt.

Ki kell jelölni egy időpontot. Érdemes lenne még a héten megejteni a dolgot.

Időpont: Június 3. 11-16 óráig.

Emellett plakátolni is kellene, ehhez el kell indítani a kreatív folyamatokat: 06.01. 12:00.



Egyebek:
Időpontokat kell kilőni.

● Nyártervező: június 28. 18:00
● Közös célok és elvárások: június 13. 16:00
● KB ovi: július 15-17., július 29-31., augusztus 19-21.


