HORCRUX KB
KB – ELNÖKI BESZÁMOLÓ
2018. március 29 – 2018. október 18.

POSZTHOZHOZ KÖTHETŐ ÁLLANDÓ FELADATOK
•

KB ülések előkészítése és levezetése

•

Kapcsolattartás a Hallgatói Képviselettel

•

Kapcsolattartás az Egyetemi Hallgatói Képviselettel

•

Egyeztetés a Kancellária Kollégiumok Igazgatóságával

•

Kapcsolattartás a Dékáni Hivatallal

•

Kapcsolattartás a Kancellárral

•

Együttműködés az Nevelőtanári Gárdával, az Üzemeltetési Csoporttal, a Gazdasági tanáccsal

•

Beszámolás a Felügyelő Bizottságnak

•

Üzemeltetést vagy gazdasági rendszerünket érintő folyamatok időközönkénti nyomom követése

•

Egyeztetés a KB-s körökkel, a Schönherz háttérszervezeteinek vezetőivel

•

SVIE-hez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása

•

Folyamatos kommunikáció a KFB-vel

•

KKFK bírálás

•

Villanykari Közéleti Ösztöndíj bírálás

•

KB-s megjelenések előkészítése és felügyelete

ESETI ÜGYEK ÉS PROJEKTEK
•

Kollégiumi internetszolgáltatás

•

Új Elnökség beiktatása

•

Felügyelő Bizottság felállításának segítése

•

HK – KB kapcsolat alapelveinek lefektetése

•

Küldöttgyűlések előkészítése

•

Alapítvány helyzetének rendezése

KOLLÉGIUMI INTERNETSZOLGÁLTATÁS:
Mint valószínűleg azt tudhatjátok, a Schönherz Telekom állt szerződésben eddig az Egyetemmel, így
egy nekünk kedvező konstrukcióban tudtuk az internetet szolgáltatni. A szerződés lejártához közeledve
a másik fél, Kancellár úr hatására a szerződés több pontját is problémásnak találta. A célunk rövid távon
ennek a szerződésnek a lezárása és a konfliktushelyzet elsimítása volt. Ezzel párhuzamosan a hosszabb
távú céljainkkal is foglalkozni kellett, méghozzá egy megbízható, áttekinthető, a jelenlegivel meg-

egyező minőségű, általunk üzemeltetett internetszolgáltatással. Rengeteg tárgyalást folytattunk a Kancelláriával, az Informatikai Igazgatósággal, a Kari Vezetéssel, az EHK-val, a MŰHASZ-szal, A Hallgatói
Képviseletünkkel, a Schönherz Telekommal és számos más emberrel illetve szervezettel, mindezt azért,
hogy ne tudja az Egyetem a többi karhoz hasonló módon a beleszólásunk nélkül üzemeltetni a hálózatot. A feladat könnyebb és hatékonyabb elvégzéséhez felállítottunk egy bizottságot, az Internet Task
Force-t, ahol a Ház vezető szervei képviseltetik magukat, így hatékonyabban és gyorsabban tudtunk
információt cserélni, döntéseket hozni, illetve alakítani a stratégiát. A folyamatos tárgyalások és gyűlések eredménye egy számunkra is elfogadható szerződés lett, amit az Egyetem egy saját – BME ISZ
Kft.-nek elnevezett – céggel kötött meg. A szerződés kizátólagos jogot ad az ISZ-nek a kollégiumi internetüzemeltetésre, amibe beleírták az alapelveinket, amik mentén a régi Telekomos szerződés is létrejött. Az utolsó lépés számunkra az eszközök kérdésének rendezése. A korábbi döntés alapján az eszközök ellenszolgáltatás nélkül az Egyetem tulajdonába kerülnek. Természetesen minden ezzel járó adminisztrációs költséget átvállal az Egyetem. Az ISZ-es szerződésbe az eszközök lezáratlan kérdése miatt
nem került bele a kollégiumunk. Az Alapítvány jogi kötelezettsége miatt még egy kört kellett futni az
Egyetemnél, amire ígéretet kaptunk, hogy teljesülni fog. Sajnos idő közben Kancellár úr egészségügyi
problémái miatt a folyamat itt megakadt. Az új Kancellár úrral a félév elején indultak az egyeztetések,
várhatóan ebben a hónapban fog folytatódni a tárgyalás az eszközökkel, amit 2018 végére szeretnénk
lezárni.

ÚJ ELNÖKSÉG BEIKTATÁSA:
Az új Alapszabályunk szerint folytattuk le a tisztújítást márciusban. Az Elnökség a hetekben bejegyzésre
került a bíróság által, de amíg eljutottunk ide, rengeteg adminisztrációs problémán kellett túllépnünk,
amit az ügyvédünk segítségével meg is tettünk. A bíróság annak ellenére, hogy az Alapszabályunk elfogadta és hitelesítette, az ebben leírt elnökségváltási procedúrát ezután nem fogadta el. Emiatt egy új
Küldöttgyűlést kellett tartanunk a nyáron. Valószínűleg az ilyen problémák elkerülése végett újra módosítanunk kell majd az Alapszabályunk ide vonatkozó részét.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG FELÁLLÁSÁNAK SEGÍTÉSE
A tavalyi Küldöttgyűlésen beterjesztett gazdasági átszervezést tartalmazó projekthez nagy szükségünk
volt arra, hogy a SVIE-re és a Házra egy új, sokkal mélyebb felügyelő szervet helyezzünk. Az új Felügyelő
Bizottság első fókuszpontja az Egyesület működése, de egy hosszútávú felügyeleti szervként is funkcionál az egész Ház és közélet működésében. Innen is köszönöm a Felügyelő Bizottság tagjainak a munkáját.

HK – KB KAPCSOLAT ALAPELVEINEK ÚJRATÁRGYALÁSA
Az utóbbi években a közös munkának az irányelvei elavultak, mivel nem követték a szervezetek az
Egyetemi és az Egyesületi változásokat. Több szervezet megszűnt/átalakult/létrejött az Egyetemen belül, amelyekkel kapcsolatos feladatokat illetve felelősségeket újra tisztázni kellett a két szervezet között. Megpróbáltuk az új Alapszabállyal összhangba hozni a közös munkát, aktualizálni a teendőket.
Sajnos idő közben is változtak olyan tényezők, amelyeket újra kellett tárgyalni. Ez nagyrészt sikerült,
azonban a HK szervezeti problémái miatt, illetve később személyi akadályoztatás miatt ez a folyamat
nem fejeződött be. Szeretnénk, hogy az új KB már teljesen készen kapja ezt a dokumentumot, amivel
csak annyi lesz a feladata, hogy átnézze.

KÜLDÖTTGYŰLÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE:
Ahogy elkezdtük felülvizsgálni a Küldöttgyűléseket, folyamatosan jöttek ki újabb és újabb félreértések
a működésében. Mivel a legfelső döntéshozó szervről van szó, nagyon fontos, hogy az Egyesületi tagok
is tisztában legyenek az itt történő dolgokkal, illetve szükséges az is, hogy tudják miért fontos ezen a

fórumon részt venniük, valamint az akaratukat érvényesíteni. Több rendelkezést hoztunk a Küldöttgyűlés egyszerűsítése és köztudatba hozása miatt. Ezek még rengeteg munkát igényelnek, mint a nyári
Küldöttgyűlés is mutatja, de előremutatónak látom ezeket a törekvéseket, mivel így tud minden Schönherzes szavának az ereje megmutatkozni.

ALAPÍTVÁNY HELYZETÉNEK RENDEZÉSE:
A tavalyi Küldöttgyűlésen hozott határozat után, miszerint a SVIE-t fogjuk ezentúl a Schönherz gazdálkodásának a központjává helyezni, az Alapítvány számos feladatot és funkciót veszített. Ennek hatására
a Kuratórium tagjai elvesztették a motivációjukat, ami hatására az elvégzett munka minősége és menynyisége folyamatosan csökkent. Emiatt a KB hatásköre alá helyeztünk több projektet is (pl. Leltár,
Body), illetve elindítottunk egy szálat arra, hogy a jelenlegi helyzetet megoldjuk és az Alapítványt kivezessük a Ház jelenlegi aktív életéből, hogy lehetőséget adjunk arra, hogy egy új céllal más jellegű tevékenységet tudjon végezni, a Schönherzes operatív munka terhei nélkül. A projekt jelenleg kezdetleges
állapotban van, az első fázis az év végére fog elkészülni, miszerint rendbe rakjuk a Leltárat, a Body-t, a
Kuratóriumot, a kollégiumi internetet, az alapítvány jogi és számviteli működéséhez szükséges erőforrásokat, illetve a Schönherz Telekomot.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:
Az év folyamán több ember is rengeteget dolgozott azért, hogy az itt látott dolgok megvalósulhassanak. Szeretnék köszönetet mondani az új Felügyelő Bizottságnak, akik a sikeres rajtjuk mellett rengeteg
energiát fektettek abba, hogy jó tanácsokkal lássanak el minket, és a Sztruhár Norbert, illetve a később
Bán Dániel és Scheigl József által vezetett Nevelőtanári Gárdának, akik a Ház alappilléreként ott állnak
mindig a hátunk mögöt. Kérlek legyetek hálásak a Schönherz Iskolaszövetkezet, a Schönherz Informatikai Stúdió Kft. illetve a Schönherz Bázis Kft. menedzsmentjének, akik nélkül soha nem járhatnánk ott,
ahol vagyunk. Szeretnék még egy hatalmas köszönetet mondani az elnökség többi tagjának, akik rengeteg áldozatot hoztak, ennek ellenére mindig teljes erőbedobással és hatalmas lelkiismerettel dolgoztak azért, hogy ott járjon a Schönherz, ahol jelenleg van.
Budapest, 2018.10.18.
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