HORCRUX KB
KB – ELNÖKI BESZÁMOLÓ
2018. október 18. – 2019. március 23.

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, a Gazdasági tanácsadókkal



Külső Kollégiumi Bizottsági feladatok ellátása



Beszámolás a Felügyelő Bizottságnak



Üzemeltetést vagy gazdasági rendszerünket érintő folyamatok nyomon 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



Fegyelmi tárgyalásokon való részvétel és képviselet

ESETI ÜGYEK ÉS PROJEKTEK


Kollégiumi internetszolgáltatás



HK – KB kapcsolat alapelveinek újratárgyalása



Alapítvány helyzetének rendezése



Civil háttér napi feladatainak egyszerűsítése

KOLLÉGIUMI INTERNETSZOLGÁLTATÁS:
Mint valószínűleg azt tudhatjátok, pár évvel ezelőtt a Schönherz Telekom állt szerződésben az Egyetemmel, így egy nekünk kedvező konstrukcióban tudtuk az internetet szolgáltatni. A szerződés lejártához közeledve a másik fél, akkori 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 megegyező minőségű, általunk üzemeltetett internetszolgáltatással. Rengeteg tár-

gyalást 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 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 kizárólagos 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 év elejére sikerült elérni, hogy a Schönherz Telekom átadja az eszközöket az Egyetem részére, így
újra tárgyaltak velünk. Mivel az eredeti tervek óta eltelt egy év, ezért a többi kar szolgáltatásvezetője
segítségével a feljött problémákat később tudjuk majd kezelni. Az Egyetem és az ISZ ígéretére a félévben már elkezdődhet a díjfizetés a Schönherzben is, aminek a segítségével visszatérhetünk a tervezőasztalhoz, hogy egy új, korszerűbb fejlesztési tervet készíthessünk. Ezen és a díjfizetés technikai megvalósításán a KSZK rendületlenül dolgozik. Remélhetőleg a 2019-es év végére már biztosan el fogjuk
tudni dönteni, hogy miből és hogyan szeretnénk a hálózatunkat továbbfejleszteni.

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. A KB nyíltan állt hozzá
a felmerült problémákhoz, a közösség érdekeinek a szem előtt tartásával, azonban a Hallgatói Képviselet nem tudott gazdasági kérdésekben közeledni az általunk képviselt állásponthoz. A gazdasági kérdések tisztázása nélkül a megállapodás megkötése sajnos előreláthatólag nem lehetséges jelenleg. A
megállapodás többi része nagyrészt változatlan az előző éves működéshez képest. Pár új olyan kérdéses pont jelent meg, ami a napi működést nem befolyásolja. Tervezem utódom segítségével a legtöbbet megtenni a megállapodás megkötésének elérése érdekében, azonban a KB évek óta változatlan
álláspontokat foglal, így ennek az eredménye túlnyomórészt a Hallgatói Képviseleten múlik.

ALAPÍTVÁNY HELYZETÉNEK RENDEZÉSE:
A 2017. őszi 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 mennyisége 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 sarkalatos pontok az
Alapítvány tulajdonában lévő eszközök és cégek miatt keletkezett könyvelési és pénzügyi problémák
rendezése. Erre a problémakörre és az internetes ezközök helyzetének rendezése miatt az Alapítványnak az alapító okiratát módosítottuk. Ebben a napi működés egyszerűsítése érdekében a kuratórium
létszámát 3 főre csökkentettük, illetve az Alapító okiratba foglaltuk azt a lehetőséget is, hogy az Alapítvány tulajdonát, az előbb említett problémák feloldása miatt más tulajdonba tudjuk helyezni.

CIVIL HÁTTÉR NAPI FELADATAINAK EGYSZERŰSÍTÉSE:
Mivel az Egyesületünket egyre több helyen, több partnerrel és több funkciót ellátva működtetjük, pár
változtatást be kellett vezetni. Ide lehet sorolni azt, hogy költséghatékonysági megfontolásból a régi

ügyvédünket újra szerződtettük, aki a napi feladataink és az adminisztrációs kötelességeink ellátásában
segít minket. Ezen túl több keretszerződést kötöttünk, más partnerekkel, megújítottuk a könyvelő szerződését, amivel sajnos mostanra akadt több komplikáció, frissítettük a banki szerződésünket, megszűntettük az államkincstárral kötött szerződést, keretszerződést kötöttünk az egyszerűbb autóbérlésre való tekintettel. Jelenleg is az ügyvédnél vannak azok a szerződések, amikkel igény esetén külső
megrendeléseket is fogunk tudni igény szerint elvállalni, az Iskolaszövetkezet segítségével. Ezen kívül
több egyeztetés is történt a kari vezetéssel, akikkel megpróbáltuk letisztázni a működésünket, illetve a
közös együttműködést.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:
Az év folyamán több ember is rengeteget dolgozott azért, hogy az itt látott dolgok megvalósulhassanak. Szeretnék köszönetet mondani a Bán Dániel és Scheigl József által vezetett Nevelőtanári Gárdának, akik a Ház alappilléreként ott állnak mindig a hátunk mögött. Köszönöm szépen Fábián Attila erőfeszítéseit az internetes üggyel kapcsolatban. Hatalmas köszönettel tartozok Parragh Viktornak, aki
védőangyalként vett részt a Bizottság szervezeti és gazdasági működésében. 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, 2019.03.28.
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