RISING SUN KB
KB – ELNÖKI BESZÁMOLÓ
2019. március 28. – 2019. szeptember 23.

POSZTHOZHOZ KÖTHETŐ ÁLLANDÓ FELADATOK
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•

KB ülések előkészítése és levezetése
Kapcsolattartás a Hallgatói Képviselettel
Kapcsolattartás az Egyetemi Hallgatói Képviselettel
Kapcsolattartás a Dékáni Hivatallal
Együttműködés az Nevelőtanári Gárdával
Beszámolás a Felügyelő Bizottságnak
Egyeztetés a Schönherz háttérszervezeteinek vezetőivel
SVIE-hez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása
Folyamatos kommunikáció a KFB-vel
KKFK bírálás

ESETI ÜGYEK ÉS PROJEKTEK
•
•
•
•
•
•

Új Elnökség beiktatása
Posztátvétel
Új Kari vezetés és a Kollégium közötti kapcsolat kialakítása
HK – KB megállapodás az együttműködésről
Új TJSZ
Schönherz Leltár

POSZTÁTVÉTEL:
A március végén lezajlott Tisztújítás után, már én kezdtem el intézni az adminisztratív teendőket, és
átvenni a megfelelő jogköröket Fedor Zsombortól. A KB ülések előkészítésétől és levezetésétől kezdve,
az Egyetemi Hallgatói Képviselettől érkező feladatokon keresztül, egészen a SVIE adminisztrációs
feladatit is ideértve, mostanra már szinte mindent sikerült átvenni a poszttal kapcsolatosan. Innen is
köszönöm Fedor Zsombornak a segítséget.

ÚJ KARI VEZETÉS ÉS A KOLLÉGIUM KÖZÖTTI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSA:
A márciusi Kari Tanácson új dékán került megválasztásra, aki augusztus 1.-től tölti be a posztot
hivatalosan, ez nem más, mint az eddigi AUT tanszékvezető, Charaff Hassan. Mivel nem igazán ismerte
ő sem a Kollégiumot, valamint mi sem őt, így a nyár folyamán többször is egyeztettünk, a Kollégium
működéséről, és nyár végére sikerült egy partneri kapcsolatot kialakítani a Dékáni hivatal és a
Kollégium között, ennek talán legjobb bizonyítéka, hogy az idei Gólyabál helyszíne a K épület lesz, és
ez a Ház számára nem jelenik meg költségként.

HK – KB MEGÁLLAPODÁS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL
Az utóbbi években a HK-KB együttműködés korántsem volt nevezhető zökkenőmentesnek, sokszor
azért, mert nem voltak előre letisztázott jogkörök a két szervezet között. Örömmel jelenthetem be,

hogy sikerült megállapodni a Hallgatói Képviselettel és újra van egy mindkét fél által elfogadott, illetve
aláírt deal. Ennek oroszlánrészét Gulyás Róbert vitte a hátán Zelenyánszki Dorottyával, ők tárgyalták
ugyanis a két szervezet gazdasági együttműködéséről szóló részt, amely talán a legtöbbet változott a
legutolsó aláírt verzió óta. A dokumentum többi részét én tárgyaltam Nagy Mátéval, akivel nagy jó
ütemben tudtunk haladni, minden találkozónk után érezhető volt az előrelépés a még kérdéses
részekben. Szeretném itt megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a felkészülésben a segítséget
Parragh Viktornak, Fedor Zsombornak, Szodfridt Gergelynek, valamint Mátrai Attilának.

ÚJ TJSZ:
A tavasz folyamán az egyetemi vezetés az Egyetem Jogi osztályának közreműködésével úgy határozott,
hogy a jelenleg HÖK Alapszabály mellékletként futó Egyetemi Kollégiumi Felvételi Rendet, be kell, hogy
kerüljön a Térítési és Juttatási Szabályzatba, jogi okok miatt. Eddig ez a szabályzat tartalmazta az egész
egyetemen érvényes kollégiumi felvételi szabályok alapjait, ezekhez kellett igazítani a kari felvételi
kiírásokat. A TJSZ-ben nem csak ez változott, de számunkra ez volt a fontos, hogy itt ne legyenek
komoly változások. Ha nem figyelünk, itt olyan megkötések kerülhettek volna be a szabályzatba, mint
az Egyetemi Központi Férőhelyek elnevezésű férőhelyek, amelyekről a Kancellária dönthetett volna
mindenféle megkötés nélkül. Hosszú tárgyalások során eljutottunk egy olyan megoldásig, amelyben
tulajdonképpen a kollégiumi felvételivel kapcsolatban nem változott meg semmilyen lényegi elv,
jelenleg azon dolgozunk, hogy ez így is maradjon, mivel az ügyrendi részét az EKFR-nek egy Kancellári
Utasításban fogja az egyetem kezelni, és itt is hasonló problémákba ütközünk, mint a TJSZ változtatás
esetén. Szeretném megköszönni Varga Flórián munkáját, aki fáradhatatlanul véleményezte a
dokumentum tervezeteket, nélküle nagyon nehéz helyzetben lettünk volna.

SCHÖNHERZ LELTÁR:
Ez a projekt egy már két éve húzódó ügy, amivel megválasztásom után kezdtem el foglalkozni. Sajnos
az elmúlt félévben ezzel érdemi előrelépés nem történt, nem sikerült elég időt allokálni rá. Ezen
mindenképp változtatni szeretnék a mandátumom hátralévő idejében, és végre létrehozni egy
működőképes leltárrendszert. Szeretnék ezúton is mindenkitől elnézést kérni, akinek ezzel problémát
generáltam.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:
Az év folyamán több ember is rengeteget dolgozott azért, hogy az itt látott dolgok
megvalósulhassanak. Szeretnék köszönetet mondani Bán Dániel és Scheigl József, illetve a később
Gyurcsán József által vezetett Nevelőtanári Gárdának, akikhez bármikor fordulhattunk, ha kérdésünk
volt. Szeretnék ezenkívül köszönetet mondani Soós Istvánnak, Lovas Istvánnak, Hovány Tamásnak,
Baross Leventének, valamint Varga Ferencnek, hogy a Schönherz háttérszervezeteit lelkiismeretesen,
és a Schönherzes érdekeket mindig szem előtt tartva vezetik. Szeretnék még egy hatalmas köszönetet
mondani az elnökség többi tagjának, akikkel tudom, hogy együtt bármekkora nagyságú probléma is
jöjjön szembe, nem szükséges félnem, hiszen bármikor számíthatok rájuk és a támogatásukra.
Budapest, 2019.09.23.

Vetési Dániel
Elnök
Kollégiumi Bizottság

