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Elnök

Általános KB-s feladatok

KB csapatépítés

− Részt vettem a csapatépítésen és a közösen szervezett programokon.

Küldöttgyűlés

− Megszerveztem a hónapban tartott Küldöttgyűlést és az azt megelőző Régiót.

o Köszönöm az előkészületekben való segítséget a KB és az RVT tagjainak, valamint

Kiss Dávidnak és Rendes Fanninak.

Kollégiumi Fórum

− Részt vettem a Kollégiumi Fórumon.

o A Fórumot megelőzően felkészültem, a feltett kérdésekre válaszoltam.

Elnök feladatkör

Ülések

− 3 KB ülést tartottam a hónapban

o Ülés témákat beterjesztettem, előzetesen felkészültem azokból.

o Ülések közötti tevékenységeimet összeszedtem, hogy be tudjak számolni
róluk a KB többi tagjának.

− Részt vettem a hónapban tartott 2 KKB ülésen

o Témák: KFSZ, Nyári kollégium, NEK-es keret, Kollégiumi bejárás

o A témákból felkészültem.

o Megtartottam a Schönherz kollégium bejárását. Itt köszönöm a segítségét
Iván Andrásnak, Cseh Viktornak, Réthelyi Bálintnak, Wágner Rékának,
Csábi Dánielnek és az RVT-nek a sikeres megvalósításért és segítségért.

− Részt vettem a hónapban tartott 2 HK ülésen

o A beterjesztett üléstémákból felkészültem.



o Ülések közötti tevékenységeimet összeszedtem, hogy be tudjak számolni
róluk a HK többi tagjának.

Workshopok

− Pályázatírás

o Cél: Megfelelően átbeszélt és összeszedett közös célok megfogalmazása.

o Köszönöm Adler John-nak a segítséget.

Adatszolgáltatás

− Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (11) bekezdés e)
pontjában foglaltak alapján az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) „A
közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek
ellenőrzése” című program alapján adatszolgáltatási kötelezettségünk volt/van.

− A szóban forgó dokumentumok az alábbiak:

o Számviteli politika (Számv. tv. 14. § (3) bek.)

o Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata (Számv.tv.
14. § (5) bek. a) pont)

o Eszközök és a források értékelési szabályzata (Számv.tv. 14. § (5) bek. b)
pont)

o Pénzkezelési szabályzat (Számv. tv. 14. § (5) bek. d) pont)

o Számlarend (kettős könyvvitelt vezető szervezet esetén) (Számv. tv. 161. §
(1)-(2) bek.)

o 1. számú Tanúsítvány a könyvvezetés módjáról (elérhető az Elektronikus
Adatszolgáltatási Rendszerben)

− A fent említett dokumentumokat az új könyvelőnk aktualizálta, ezeket határidőben
feltöltöttem.

Veztábor

− Egyeztettem az eseményről a SkillOn-nal.

o Prezentálták számomra a programtervüket.

o Megbeszéltem velük, hogy a továbbiakban Kiss Dávid fogja velük a
kapcsolatot tartani.

− Egyeztettem Gitta Mártonnal és Held Noémivel a lellei foglalás lehetőségéről.

o Ezúton is köszönöm a segítséget és, hogy meg tudjuk tartani lellén a
tábort.

Rendkívüli Kari fórum

− Részt vettem a Dékán Úr által szervezett Rendkívüli Kari Fórumon.

o Fórumon részt vett a Rektor Úr és a Kancellár Úr.
o Téma: Modellváltás lehetőségei



▪ A Rektor Úr a Modellváltás lehetőségét és annak előnyeit és hátrányait
taglalta.

Gólyatábor

− Általános dolgok

o Egyeztettem Beke Ambrussal a Gólyatábor tavalyi megvalósulásáról.

o Cél: A tavaly elkövetett hibák felderítése és ötletelés, hogy lehet ezeket elkerülni.

o Javarészt a MŰHASZ-al kapcsolatban beszéltünk ezekről.

− Tranzit

o A gólyatábor tranzitjával kapcsolatban egyeztettem Tamás Mártonnal, Rendes
Fannival, Beke Ambrussal és Müller Patrikkal (Hertz Sales Képviselő).

− Költségvetés

o Részt vettem 3 költségvetéssel kapcsolatos megbeszélésen

o 2, ahol hallgatói oldalon megbeszéltük mit fogunk képviselni és bemutatni a
Dékán Úrnak.

o 1, ahol bemutattuk a Dékán Úrnak.

▪ Sikeresen tudtuk védeni elképzeléseink. Tavalyhoz képest sikerült +1
millió forint dékáni támogatást megbeszélnünk.

▪ A résztvevői díjak: 28000 ft/fő szerint fognak alakulni, a rendezői díjak:
16000 ft/fő szerint.

Alelnök

− Új poszt kidolgozásával foglalkoztam.

o Miért kell?

▪ Egyre több feladatom lett a mandátumom során, amiket már nem tudtam
megfelelően tovább delegálni.

▪ Feladataim ellátása egészségtelenül sok energia és idő befektetést
igényeltek.

▪ Ezzel sokkal jobban skálázható lesz az elnökség munkája.

o Várhatóan, hogy fog kinézni a jövőben?

▪ Az elnöki pozícióval fakadó feladatokat összeszedtem és ezeket a leendő
alelnökömmel átbeszélve felosztottuk egymás között.

▪ Először gyakorlatban fogjuk kipróbálni, majd 1 év után öltünk rá egy
hivatalos formát.



− Az új posztra a megfelelő személy megkeresésével foglalkoztam.

o Adler John (Jancsi) lett, aki elfogadta a felkérést.

o Köszönöm a megkeresésben Bodolóczki Bálint segítségét.

− Jancsival megkezdtük a közös munkát

o Sikeresen meg tudtuk beszélni egymás felé az elvárásaink.

o Sikeresen felosztottuk egymás között a feladatokat.

Mentorok

− Megkezdtem a mentori felkéréseket.

o Köszönöm Szodfridt Gergelynek a segítséget.

− 1-el több mentori helyünk lesz VPK-ban, mivel a VBK lemondott az ott lévő férőhelyeiről.

Egyéb
− Részt vettem 2 NTG ülésen, a témákra felkészültem. Az ülés után tájékoztattam a

KB-t a fejleményekről.


