
KB nyílt ülés – 2022.06.20.

Jelen vannak: Fenyő Máté (Fenyi), Adler John David (Jancsi), Rózsa Dániel (Gofri), Karé
Bence, Kiss Dávid (Dave)

Beszámolók:

Fenyi – KB elnök:

● Az RVT-sekkel folytattam a megbeszéléseket. Négyen vannak hátra, ez valószínűleg
áttolódik júliusra. Szeptemberre megoldjuk a felmerülő problémákat.

● Volt egy MÜHASZ-os megbeszélésem, itt főként a határidőkről egyeztettünk.
● Beszéltem Bambival a Gólyatáborral kapcsolatban.
● Jeleztem a tanácsadóink felé a számunkra megfelelő időpontokat.
● Részt vettem a Veztáboron, erre már összegyűjtöttem a visszacsatokat.

Jancsi – KB alelnök:

● Megkaptam a hozzáférést a Drive-hoz, levlistához, Slack-hez.
● Voltam Veztáborban.
● Részt vettem egy közös célok és elvárások workshopon.
● Részt vettem egy elnöki megbeszélésen Fenyivel, ezt ezentúl rendszeressé tesszük.

Gofri – Gazdasági felelős:

● SCH Nyárival kapcsolatban egyeztettem a gazdaságissal, valamint a könyvelővel.
Elfogadtuk a PR költségvetést, a teljeset még várjuk.

● Válaszoltam a személyes és e-mailes megkeresésekre.
● Intézkedtem a Gólyatáboros tranzittal kapcsolatban.
● Átnéztem a CST, a Juniálisch és a Veztábor költségvetését, válaszoltam a kérdésekre.
● Frissítettem a Gazdasági iroda nyári nyitvatartási idejét.

Bence – Five-O vezető:

● Részt vettem a közös célok blokkon, a csapatépítő alkalmunkon, illetve a Veztáboron.
● Beszélgettem Picivel a tanácsadás menetéről, hogy hatékonyan tudjunk együttműködni.
● Közeleg a Schönherz Nyári Tábor, ezt szeretnénk minél jobban megrendezni, erről is

beszéltem Picivel.
● Szeretnék egy Five-O tábort rendezni.
● Időm nagy részét a Juniálisch vitte el. A PR nem lett jó, a főrendezők már megkezdték a

visszacsatot, én is fogok majd szólni a felelősnek, hogy tudjon tanulni a dologból.
Egyeztettünk Danival a bejelentőkről, sikerült hátsó lezáratást kérni az FNT-re. Fenyivel
megírtuk a kari meghívottaknak a meghívókat, viszont ők sajnos nem tudtak részt venni.
Főként a főzésben, sörcsapolásban, házbejárásban vettem részt. A rendezvény lezajlott
kisebb hibákkal, ezzel kapcsolatban lesznek visszacsat körök.

● Nem voltak Five-O gyűlések az utóbbi időben, ellenben volt hetente két workshopunk,
ahol sok témát megvitattunk.



● Az SCH Nyári táborral is foglalkoztam. Egyeztettem a főrendezőkkel, itt megbeszéltük a
különböző problémákat is. Eleinte nem sokat haladt a rendezvény, de az utóbbi két
hétben nagyon nagy haladást tudtak elérni a rendezők. A felmerülő HR probléma
megoldódni látszik, egyre lelkesebbek az emberek. A költségvetést aktualizálni kell, ez
sokáig tart, de folyamatosan foglalkozik vele a gazdaságis. Felgyorsult az RVT felé a
kommunikáció, ez főként a nagyobb listákra kiküldött e-maileket érinti. A PR
költségvetését sikeresen elfogadtuk.

● A rendezvény előtt tervben van egy Five-O-s előtárbor, ezzel kapcsolatban Pedro
egyeztet a szállással. Ez azért hasznos, mert fel tudjuk térképezni a tábort és fel tudjuk
készíteni a helyszínt a táborozók fogadására.

● A Make the koli szép again projektre van 3 tervezetünk. Meg szeretnénk szavaztatni a
kollégistákkal, hogy melyik tetszik nekik legjobban, és azt fogjuk megvalósítani. Lehet
majd véleményezni is a projekteket, így belevonódhat bárki más is a koli
megszépítésébe. Mindezt a Schönherz Nyári Tábor után fogjuk tudni megtenni.

Egyebek:

● Június 27-én nem lesz ülés
● Június 28-án Nyártervező
● Június 29-én Unicef vacsi
● Mostantól ritkábban lesznek üléseink


