
KB nyílt ülés – 2022. 11. 14.

Jelen vannak: Adler John David (Jancsi), Bálint Marcell (Marci), Csábi Dániel (Dani),
Ancsin Zsolt (Zsalt), Karé Bence, Kiss Dávid (Dave), Csupity László (Sztyúp)

Beszámolók:
Jancsi – KB elnök:

● Elkészítettem az iroda ügyeleti idejét, ezt immár mindenki megtalálja az iroda ajtaján.
● Foglalkoztam az Iván-napi leköszönő ajándékokkal, ebben Noémi segített nekem.
● Folytattuk a Ház túrát, meglátogattuk a Five-O-t és a HK-t.
● Részt vettem egy HK ülésen, illetve egy megbeszélésen a HK elnökkel, vele megkezdtük

a deal tárgyalásokat.
● Felvettem a kapcsolatot az ügyvéddel.
● Részt vettem egy tárgyaláson a Simonyival, ahol megbeszéltük az önkormányzati

pályázat menetét.
● Felkészültem és megtartottam egy workflow workshopot.
● Elkezdtem a felkészülést a heti személyes beszélgetésekre.
● Részt vettem a HK táborban.

Marci – RVT elnök:

● Lett volna vasárnap egy rendkívüli RVT ülés, ezt azonban utolsó pillanatban sajnos
lemondta az egyik résztvevő, így nem tudtuk megtartani.

● Tartottam két RVt ülést, amin KPR elvi bírálást tartottunk. Az üléseken a hangulat
alkalomról alkalomra javul.

● Folytattam az elavult dolgok frissítését RVT wikin.
● Frissítettem a Határozati tárat.
● KPR módosítókat és keretigény módosításokat fogadtam el, adminisztráltam az rvt.sch-t,

felvettem az új körvezetőket a megfelelő levelezőlistákra.
● Részt vettem a heti tanácsadáson.
● Részt vettem a workflow workshopon.
● Részt vettem a HK táborban.

Dani – Üzemeltetési felelős:

● Részt vettem a workflow workshopon.
● Részt vettem a Five-O-s és a HK-s bemutatkozáson.
● A kollégiumban lévő klímák közül hat kivételével mind költségét átvállalta az egyetem.

Zsalt – Gazdasági felelős:

● SRG-t kezeltem, felvittem a KPR módosítókat és a keretigényeket, felügyeltem a
költéseket.

● Egyeztettünk a Simonyival az őket érintő nagyrendezvények költségvetéséről.
● Elkezdtem a Gólyabál elszámolását a MŰHASZ-szal.
● Véglegesítettük a HK tábor költségvetését, illetve összeállítottuk a következő két

esemény költségvetését.
● Haladtunk a tavalyi megvalósulással és az idei Házszintű egyeztetésével.
● A Gólyabált és a Gólyatábort is átbeszéltem a Lovagrend gazdaságisával.



● Részt vettem a workflow workshopon.

Bence – Five-O vezető:

● Az Iván-napi leköszönő ajándékok beszerzésével foglalkoztam.
● Voltam NTG ülésen, ahol beszéltünk az Iván-nap HR beosztásáról.
● Elkezdtem újraírni az Alumni – KB dealt, erről beszéltünk a Five-O-val is.
● Volt három személyes beszélgetésem.
● Holnap megyek az Alumnihoz beszélgetni az Iván-napról.

Iván-nap checkup:
Bence volt NTG ülésen ezzel kapcsolatban.

Két ajándék még nincs meg, viszont azok beszerzése is zajlik.

A HR-rel voltak gondok, nem volt elegendő ember, viszont megoldódni látszik a probléma.

A leköszönő nevelőtanárok méltatásának összeállításában az elnökség az NTG segítségét kéri,
hogy személyre szóló, a személyek munkásságának minden releváns részét tartalmazó
szöveggel tudják megköszönni a munkájukat.

Az örökös belépők elkészítése még hátra van, ez holnap fog megtörténni.

Rendezvény menete:

● 19:00 – Kapunyitás
● 19:30 – Megnyitó: Villanykari himnusz, welcome drink, köszöntő beszéd
● NTG leköszöntetés: Mindenkit egyesével kiszólít az elnökség, elmondják a hozzá

tartozó beszédet, odaadják az ajándékát.
● NTG felkérés: A KB elnök felkéri az NTG vezetőjét, aki felkéri a csapatát.
● Örökös belépők kiosztása
● 21:00 – Vacsora


