
KB nyílt ülés – 2022. 11. 21.

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

Beszámolók:
Jancsi – KB elnök:

● Felkészültem a két személyes beszélgetésre a héten.
● Folytattuk a Ház túrát, most az RVT-nél voltunk.
● Részt vettem egy HK ülésen.
● Megírtam a HK-s TJT pályázatomat, amit el is fogadtak.
● Megválasztottak KHB elnöknek.
● Részt vettem a HK-val két tárgyaláson, ezek jó hangulatban zajlottak.
● Egyeztettünk időpontot Noémivel a dékánhoz.
● Megcsináltuk a Simonyival a 11. kerületi pályázatot, amelyet le is adtunk.
● Fenyivel megkezdtük a jogosultságok átadását.
● Rendbetettük az SVIE címeket, Drive-ot, Slacket.
● Kiírtam a KGY-t, felkerestem a meghívottakat.
● Felkerestem Sosit az Iskolaszövetkezettel kapcsolatban.
● Részt vettem az Iván-napon.
● Vasárnap kitakarítottuk és átrendeztük az irodát.

Marci – RVT elnök:

● Tartottam egy RVT ülést.
● Tartottam egy KPR bírálós RVT ülést is. Sokáig tartott, de konstruktív volt végig

mindenki.
● Elkezdtem kidolgozni a személyes beszélgetések menetét.
● Elkezdtem helyszínt keresni RVT táborra.
● KPR módosítókat és keretigényeket fogadtam el.
● Frissítettem a Határozati tárat.
● Adminisztráltam a levelezőlistákat.
● Részt vettem a heti tanácsadásomon.
● Részt vettem a vasárnapi workshopon.
● Részt vettem az Iván-napon.
● Folytattam a jogászok felkeresését a tagnyilvántartáshoz.
● Elkezdtem kidolgozni a fizetések aktualizálását.

Dani – Üzemeltetési felelős:

● A mi oldalunkról elrendeztük a Dezsőhöz tartozó bejelentőket.
● Részt vettem a vasárnapi workshopon.
● Foglalkoztam a KB közös szilveszterezéssel.
● Foglalkoztam KB ovi szervezéssel. Beszéltem az NTG-vel és az előző elnökséggel.
● Részt vettem egy HK-s tárgyaláson.
● Részt vettem a Ház túrán.
● Részt vettem az Iván-napon.



Zsalt – Gazdasági felelős:

● Kezeltem az SGR-t, felvittem a KPR módosítókat és a keretigényeket, felügyeltem a
költéseket.

● Befejeztük a MŰHASZ-szal a Gólyabál elszámolását.
● Elszámoltam a HK táborral.
● Egyeztettünk a MŰHASZ-szal a jövőbeni rendezvényekről.
● Naprakésszé tettem a tavalyi megvalósulást.
● Részt vettem Iván-napon.
● Részt vettem a vasárnapi workshopon.
● Részt vettem egy személyes beszélgetésen.

Bence – Five-O vezető:

● Egyeztettem az Alumnival a rendezvényeikkel kapcsolatban. Bejelentettem a
rendezvényeket, összekötöttem őket a körökkel. Minden KB oldalon felmerült kérdést,
kérést megbeszéltem velük.

● Részt vettem az Iván-nap kisfőnöki gyűlésén, a rendezvényt megelőző előkészületeken
és magán az eseményen is. Elintéztük Sacival az ajándékokat, elkészítettem az ÖB-ket.

● Tartottam az ügyeletemet az irodában.
● Részt vettem a vasárnapi workshopon.
● Részt vettem egy HK-s tárgyaláson, várom a további közös munkát.

KGY szankciók:
Vendég: Prím Patrik (Pepe)

Korábban voltak szankcionálva a küldöttek, ha nem jelentek meg KGY-n. Ez mostanában
elmaradt, emiatt gondoltuk, hogy érdemes róla beszélni.

Sztyúp mesél róla, hogy mi történt a múltban. Volt már olyan KGY, ahol nem jelent meg
elegendő küldött, ami nagy problémákat okozott a Házban. Ezt szeretnénk most elkerülni.

Nem szeretnénk egyből ellehetetleníteni a kört a létezéstől, viszont olyan szankciót szeretnénk
kiszabni, ami nem a körvezető lelkiismeretétől függ (ilyen a büntető feladat), hanem
mindenkire vonatkozik a körülményektől függetlenül.

Pepe készít egy KGY How-to-t, amiben nem csak a részvétel fontossága és a hiányzás
következményei lesznek leírva, hanem a KGY jelentősége, szabályai is. Ezt a dokumentumot
megosztja az elnökséggel, így a KB és az RVT közösen tudja ezt szerkeszteni.

A mostani KGY-ra nem valószínű, hogy kész lesz a dokumentum, kiküldeni pedig biztosan
nem tudjuk a közélőknek. Ennek ellenére érdemes a körök felé kommunikálni, hogy nagyon
fontos lenne, hogy ott legyenek.

KB karácsony:



Először is az Iván-nap pozitívumait és negatívumait összegezzük, hogy tudjunk belőle tanulni
a KB karácsonyra.

● A KB asztala legyen lefoglalva, hogy beszéd közben ne foglalják el a helyünket.
● A vendéglista csak nyomós okkal változzon a rendezvény alatt.
● A form töltésre oda kell figyelni.
● Nagyon finom volt a vacsora és volt elég ital. (Pozitív fogadtatása volt annak, hogy a

Five-O főzött.)
● A beszédek minőségiek voltak.
● Jó ötlet volt az élő zenekar. Viszont erről korábban kell szólni az AC-nak.
● Az edénykölcsönzős eszközöket mindenképpen el kell mosni használat előtt.
● Az átállásra ki kell találni valami új módszert.
● Át kell gondolni, hogy mennyi időt szánunk a protokoll részre, mert most nagyon

hamar lement az egész.

A rendezvény protokoll részét kellene véglegesíteni.

● Sokan nem lettek még elbúcsúztatva (például elsős nevelőtanárok, mentorok). Össze
kell szedni, hogy kik ők. Ez egyébként Iván-napon szokott lenni.

● A HK Iván-napon szokta felkérni a tanácsadóit, ezt most KB karácsonyon megtehetik.
● Lesz egy KB-s évértékelő beszéd, ahol visszatekintünk a múltra és elmeséljük a

jövőbeli terveinket.
● A nevelőtanárok, akik nem tudtak eljönni Iván-napra, itt is megkaphatják az

ajándékukat.
● Plusz egy fős rendezvény szokott lenni.
● December 17-én, szombaton lesz.
● Nem feltétlenül kell ragaszkodni ahhoz, hogy mi volt régen. Ha szeretnénk egy

gesztust tenni azok felé, akikkel szorosan együtt dolgozik a KB, akkor bármelyik
rendezvényünkön megtehetjük. Erre volt régen a kis- és nagyjutalom. (Ezen felül van
még a plakett és a díszpolgár is, de azt nem aktív vagy frissen leköszönt közélőknek
szokás adni.)

Konklúzió:

● A leköszönő elsős nevelőtanároknak és mentoroknak mindenképpen szeretnénk
megköszönni a munkájukat.

● A protokollrendezvények megreformálása egy workshopon történhet meg.
● A kis- és nagyjutalmak, plakett, díszpolgár témakörrel Bence fog foglalkozni.
● A meghívókat minél hamarabb ki kell küldeni.


