
KB nyílt ülés – 2022. 11. 28.

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:

● Előzetesen felkészültem és megtartottam két személyes beszélgetést.
● Voltam Noémi kíséretében a Dékán úrnál.
● Részt vettem két tárgyalásan a HK-val.
● Többször is egyeztettem Pillével.
● Elvettem a megbeszélt emberektől a hozzáférést a közös platformokhoz.
● Sikerült befejezni az irodabeszert.
● Marcival és Zsalttal elmentünk az ügyvédhez.
● Elkezdtem szervezni az Iskolaszövetkezetes Házbejárást.
● Folytattuk a Háztúrát, most az SVK-t látogattuk meg.
● Egyeztettem Bandival az Alumnival kapcsolatban felmerült kérdésekről.

Marci – RVT elnök:

● Két RVT ülést tartottam, az egyiken KPR elvi bírálást tartottunk, a másikon dobálást.
● Foglaltam asztalt RVT vacsira. Az RVT táborral nem tudom még, hogy mi lesz.
● KPR módosítókat és keretigényeket fogadtam el.
● Frissítettem a Határozati tárat, adminisztráltam a levelezőlistákat.
● Részt vettem a vasárnapi megbeszélésen az alapítvánnyal.
● Részt vettem az RVT egy kisebb workshopján.
● Részt vettem egy tárgyaláson a HK-val.
● Részt vettem a KB raktárainak pakolásában.

Dani – Üzemeltetési felelős:

● Elintéztük az eheti bejelentőket.
● Elstartolt a KEFIR-es bejelentő oldal, teszteljük. Vannak problémák, ezeket továbbítani

fogjuk a HSZI felé.
● Rengetegen kerestek kiviteli engedélyekkel.
● Részt vettem az Alapítvánnyal.
● Részt vettem a KB-s raktárpakoláson.
● Részt vettem egy személyes beszélgetésen.
● Részt vettem az SVK bemutatkozáson.

Zsalt – Gazdasági felelős:

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

● Véglegesítettük a MŰHASZ-szal a Szakest költségvetését.
● Meghatároz

Bence – Five-O vezető:



● Volt egy SCH60-as egyeztetés a költségvetésről.
● Elkészült az SCH60 menetrendje, ezen még csiszoltunk az Alumnival.
● Tartottam egy Five-O ülést.
● Három új ember csatlakozott a Five-O-hoz.
● Beszéltünk a KB karácsonyról és az Iván-nap visszacsatról.
● Elkezdtünk foglalkozni a tanulókban lévő székek és asztalok helyzetével.
● Megvalósult a Lépcsőzz projekt.
● Részt vettem az SVK bemutatkozáson.
● Részt vettem a KB-s raktárpakoláson.

Alumni ügyvezetői beszámoló:
Vendég: Kovács Hegedűs András Márton (Bandi)

Bandi, mint mindig, most is időben elküldte az Alumni ügyvezetői beszámolóját. Most az
ezzel kapcsolatban felmerülő kérdéseket teszi fel neki az elnökség.

Jancsi: Hogy érzed magad?

Bandi: Megtörtént az összeismerkedés, immár nagyon gördülékenyen tudunk együtt dolgozni
az Alumnival. El vagyunk havazva, sok dolgunk van, de ezekkel tudunk is haladni. Most volt
egy kisebb konfliktus, de úgy tűnik, hogy ez is megoldódik hamar. A téli szünet miatt nehéz
lesz tartani a kapcsolatot, de rajta leszek, hogy ne essen szét a csapat. Most az a tervünk, hogy
visszahozzuk a köztudatba, hogy létezik az Alumni, hogy az emberek merjenek minket
keresni, bártan kérjenek segítséget. Szeretnénk tartani egy tábort.

Dani: Milyen tábort szeretnétek?

Bandi: Ismerkedős, lazítós tábort szeretnénk főleg, mert kevés időt tudunk együtt tölteni a
mindennapokban. Emellett tervezünk egy keveset workshopolni is, hogy hasznosan is töltsük
az időt.

Dani: Hogy látod az Alumni és a Five-O kapcsolatát?

Bandi: Tudom, hogy Juniálischon volt valami probléma, de azt már megbeszélte a két
szervezet egymással. Most már gördülékenyen megy a közös munka, Bence mindig
felkészülten érkezik, segítőkész.

Jutalmazás: Bandi elvégezte és jól végezte el a dolgát. A beszámolóját időben leadta. Új
dolgokon is gondolkodott, viszont ezeknek nem látjuk a tárgyi megvalósulását. Ezek alapján
közepes kategóriájú fizetést kapjon.

[SZAVAZÁS] A KB 5:0:0 arány mellett támogatja, hogy az Alumni ügyvezető közép
kategóriájú fizetést kapjon.

Jutalmak újragondolása:
Bence utánajárt a jutalmazásoknak, készített két dokumentumot.

A jutalmak kiosztása egy ideig elmaradt, mindenképpen vissza szeretnénk hozni ezt a szokást.



Kis- és nagyjutalom:

Bence a régi és az új rendszer sajátosságait is kifejtette. Az a javaslata, hogy konkretizáljuk,
hogy mit is takarnak ezek pontosan. Az RVT és a KB egyaránt terjeszthet fel embereket.
Fontos, hogy a leköszönőkről se feledkezzünk meg. Át kell gondolni, hogy mikortól
szeretnénk jutalmazni az embereket. A kimaradtakat összegyűjteni nagyon sok munka lenne,
de ez az RVT hatásköre, ha szeretnének ezzel foglalkozni, akkor megtehetik.

Plakett és díszpolgár:

Itt már nincs különválasztva, hogy mi volt régen és mi a terv mostanra, a nulláról van
felépítve egy folyamat, amely nagyban hasonlít arra, ahogyan anno ez zajlott. A dokumentum
még szerkesztésre szorul, fixálni kell a dolgok menetét a későbbiekben.

A jutalmazásokkal a továbbiakban workshopokon fogunk foglalkozni januárban.

KB ülések decemberben:
December 12-én lesz KB ülés a hónapban. Ez nyílt ülés lesz, 18:15-ös kezdéssel.

A hónap első fele főleg az egyetemi félévmentésről fog szólni az elnökségnek. A hónap
második fele pedig az ünnepekkel, pihenéssel fog telni. Az ügyeleti időket (néhány kivétellel)
persze tartjuk, a workshopokra kijelölt idősávokat továbbra is szabadon tartjuk.


