
KB nyílt ülés – 2022. 06. 06.

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

Vendégek: Adler John David (Jancsi)

Beszámolók:
Fenyi – KB elnök:

● Múlt hét folyamán megkezdtem az RVT-s beszélgetéseket. Az RVT minden tagjával
beszélgetünk röviden egy sör mellett, megtárgyaljuk többek között, hogy hogyan
tudnának fejlődni a szervezetek.

● Volt egy MÜHASZ-os megbeszélésem, a pulttal kapcsolatban egyeztettünk. A
meetingeket egyik pillanatról a másikra szervezik, ez elég sok kellemetlenséget okoz.

● Volt egy KKB-s bejárás, ez nagyon élvezetes volt. A KSZK és a BSS tartott is nekik
egy-egy kis előadást, amiért ezúton is nagy köszönet neki.

● Jancsival megbeszéltük, hogy mit is értünk pontosan alelnöki poszt alatt, felosztottuk a
feladatokat.

Body – RVT elnök:

● Tartottam egy RVT ülést.
● Bejött Pici, beszéltünk a Leltár projektről. A reszortvezetők nagyon lelkesek ezzel

kapcsolatban, már vállaltak is feladatokat.
● Kiderült, hogy azért van külön KB és RVT drive, mert így sokkal egyszerűbb kezelni. A

reszortvezetők szeretnék, ha ez így maradna.
● Beszéltünk a nyári koliról, a kiírás körülményeiről. Sok kérdés merült fel a támogatott

helyek számával kapcsolatban, erről egyeztettem Gofrival. Eljuttattam a kitöltendő form
linkjét minden érintetthez.

● Foglalkoztam a közösségi pontozással, ezzel kapcsolatban nagyon sok kérdésre
válaszoltam. Beszéltem – az SVK-t leszámítva – minden csoport vezetőjével, hogy mikor
fogjuk egyeztetni az ő közösségi pontjaikat. Van három ELTE-s lány, akinek a közösségi
pontozását nekünk kellene csinálni, ezzel a HK fog foglalkozni.

● Beszélgettem Pacsóval a nevelőtanárságról. Elindultunk abba az irányba, hogy közelebb
hozzuk egymáshoz az NTG-t és a KB-t.

● Volt egy beszélgetésem Dave-vel is.
● Sok visszajelzést kaptam, hogy egyre jobb az RVT és köztem, valamint az RVT és a KB

közti kapcsolat.

Dani – Üzemeltetési felelős:

● Beszéltem Endrével a Ballagó hét megvalósításához szükséges dolgokról. Ezzel elvileg
haladt is.

● Feloldottuk a Jinálisch-sal kapcsolatos félreértéseket.
● Részt vettem egy Five-O workshopon.
● Részt vettem egy Leltár workshopon.
● Részt vettem az induló KB összes tagjával egy PR workshopon.
● Részt vettem egy sörosztáson, amit dokumentáltam is az Instagram oldalunkon.



Gofri – Gazdasági felelős:

● Elküldtem Szilvinek a friss adatokat a GTB-s költségvetésről, illetve írtam neki a
tranzittal kapcsolatban is.

● Kommunikáltam a HK-s irodabeszerrel kapcsolatban.
● Elszámoltam az előző szakestet érintően, valamint egyeztettem a következővel

kapcsolatban.
● Volt egy találkozóm Soós Istvánnal.
● Egyeztettem a Schönherz Nyári Táborral kapcsolatban a könyvelővel, a szállással és a

gazdaságissal.
● Egyeztettem a HK gazdreffel a balatonlellei szállás foglalásával kapcsolatban a

vezetőségi táborra.
● Elvégeztem az általános teendőimet: foglalkoztam a KPR módosítókkal, RVT

keretigényekkel, e-mailekre válaszoltam.

Bence – Five-O vezető:

● Részt vettem a KB-s sörosztáson.
● A Park projekttel kapcsolatban tartottam egy workshopot.
● A Juniálisch rendezőgárdája sokat haladt a teendőikkel, főként ezzel foglalkoztam a

héten. Elkészült a költségvetés, leadtuk a bejelentőket, tisztáztuk a félreértéseket.
Egyeztettem Smukival a kari meghívottakkal kapcsolatban.

● Bevittem az Alumnihoz a Juniálisch programtervét, ezt el is fogadták. A költségvetést
elküldtem nekik. A felmerülő kérdéseket feltettem nekik. A jövő héten remélhetőleg
bejön a végleges programterv és költségvetés a KB elé is.

● Egyeztettem Jancsival a CST-vel kapcsolatban, a változtatásokat Slack-en tudjuk majd
véleményezni.

● Elmaradt a csütörtöki Five-O gyűlés, mert az Alumni ülésen mutattam be a Juniálisch
programtervét.

● A Schönherz Nyári Táborra elkezdtük elkészíteni a HR táblázatot.
● A közeljövőben ki fogjuk írni a Five-O tábor időpontját.
● A Park projekt tervezési fázisa nemsokára lezárul, és össze tudjuk írni a pontos

költségvetést.

Kérdések:
Pici: Ez már az órára bontott HR form?
Bence: Nem tudom pontosan.
Body: Mikor küldtök ki javító e-mailt a Schönherz Nyárival kapcsolatban?
Bence: Ezt nem sokára megtesszük, a héten nem volt időm ezzel foglalkozni.
Dave: Ne felejtsetek el levezető elnököt és jegyzőkönyvvezetőt felkérni KGY-ra időben.
Dani: Ezt ezennel megtesszük.
Dave: A veztáborra tranzitigényt adtatok le?
Fenyi: A héten tervezzük.

Kollégiumi nyílt nap:
Ez a nyílt nap középiskolásoknak szól. Ekkor bemutatjuk nekik kicsit a kolit, hogy tudják,
hogy hova fognak költözni, amikor kiderülnek a kolis felvételi eredmények. Általában
hétvégén szokott lenni, többször volt már több napos.



Ezt közvetlenül Gólyatábor előtt szoktuk szervezni, de érdemes időben elkezdeni.

Előre meg van hirdetve az időpont, ezt több platformon is lehet hirdetni: Gólya Impulzus,
Facebook csoport, gólyacsomagban hirdetmény. Érdemes lezáratást kérni, itt oda kell figyelni,
hogy hogyan tudjuk őket körbevezetni, erről egyeztetni kell az Üzemeltetéssel. Kell szerezni
operatív segítőket berendezni a termet, majd takarítani. Szokott lenni egy előadás az elején az
alapvető dolgokkal, a szociális referens és a KFB elnök közreműködésével. Ki kell találni,
hogy hol és mennyi időt akarnak tölteni a csoportok. Érdemes a köröket minél hamarabb
megkeresni, ha szeretnénk, hogy segítsenek. Szoktunk megmutatni lakószobát, általában egy
frissen festettet. Szép gesztus, ha biztosítunk nekik folyadékot.

Ki kell jelölnünk egy időpontot:

● Július 29-30.: Nagyon korán van ahhoz képest, hogy mikor tudják meg az emberek,
hogy felvették-e őket.

● Augusztus 5-6.: Ideális időpont. Gólyatábor előtárbor lesz ekkor, az FNT-t raktárként
fogják használni, viszont ez egy megoldható probléma. Ekkor lesz.

● Gólyatábor után nem jó.

Felelős: Body

Csillagtúra keret:
Vendég: Bozsóki Andor

Jancsi és Andor prezentálták a CST költségvetését. A tételeket egyesével megindokolták, a
kérdéses részeket még bővebben kifejtették.

Felmerülő gondolatok, megjegyzések:

● Tartalékot kell tenni a költségvetésbe.
● Az Anna-Krisz helyett érdemes inkább a Metro-ban vásárolni.
● Ne spóroljunk az EÜ-sön, inkább legyen végig.
● A szendvicseken sokat lehet spórolni, ha maguknak csinálják meg,
● A kaja biztosan nem fog kijönni ennyi pénzből, ezt át kell gondolni még egyszer.
● Érdemes felülbecsülni az összegeket, annak ellenére is, hogy lesz tartalék, így el lehet

kerülni a drágulásból adódó problémákat.

Változással kell számolni az alábbi tételeknél:

● Üzemanyag
● 4.2 Aggregátor üzemanyag
● 9.1 Kaja
● 11.1 EÜ szolgálat
● 12.1 Kaja alapanyag
● Fel kell venni egy tartalék keretet

Most nem szavazunk a költségvetésről, hanem megvárjuk, ameddig a srácok frissítik a
táblázatot és elküldik Bencének. Ő beterjeszti Slack-en szavazásra.


