
RISING SUN KB 

KB – ELNÖKI BESZÁMOLÓ 

2019. szeptember 24. – 2020. szeptember 14. 

POSZTHOZHOZ KÖTHETŐ ÁLLANDÓ FELADATOK 

• 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 Kari vezetés és a Kollégium közötti kapcsolat mélyítése 

• Schönherzes háttérszervezetek segítése új piacok keresésében 

• HK – KB együttműködés mélyítése 

• Schönherz Leltár 

• Átmenetei időszaki teendők 

ÚJ KARI VEZETÉS ÉS A KOLLÉGIUM KÖZÖTTI KAPCSOLAT MÉLYÍTÉSE: 

A tavaly októberi Küldöttgyűlésen már beszámoltam róla, hogy új Dékánt választott a Villanykar és 

sikerült a nyár végére partneri kapcsolatot kialakítani a Dékáni Hivatal és a Kollégium között. Ezek után, 

sikerült a kapcsolatot mélyíteni, és messzebb menő beszélgetéseket folytatni a jövőről. Elnöki idősza-

kom alatt sikerült elérni, hogy a Kar és a Kollégium partnerként tekint egymásra, és egymást erősítve 

lép fel a külső szereplők felé.  

SCHÖNHERZES HÁTTÉRSZERVEZETEK SEGÍTÉSE ÚJ PIACOK KERESÉSÉBEN: 

A Dékáni Hivatallal való együttműködés egyik legjobb példája talán az, hogy jelenleg kizárólagos part-

nerként a Schönherz Iskolaszövetkezettel áll kapcsolatban a Hivatal. Jelenleg a BProf kooperatív kép-

zési foglalkoztatás, valamint a szakmai gyakorlatok foglalkoztatása is a Schönherz Iskolaszövetkezeten 

keresztül valósulhat meg. Itt szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni a Schönherzes „öreg-

diákok” támogatást és segítséget a tárgyalásokra való felkészülésben, és a stratégiai tervezésben. 



HK – KB EGYÜTTMŰKÖDÉS MÉLYÍTÉSE: 

A tavaly októberi Küldöttgyűlésen szintén beszámoltam arról, hogy sikerült megállapodást kötni a Hall-

gatói Képviselettel. Ennek kapcsán sikerült elmélyíteni az együttműködést és az utolsó fél évben az 

utóbbi idők egyik legzökkenőmentesebb volt a HK-KB együttműködés szempontjából. Érezhetően ke-

vesebb vitával eltöltött hosszú esténk volt, és úgy érzem mindkét szervezet több időt tudott fordítani 

a saját dolgaira. 

SCHÖNHERZ LELTÁR: 

A tavaly októberi Küldöttgyűlésen szintén téma volt a Schönherzes Leltár rendszer, akkor azt kérte a 

Küldöttgyűlés és az RVT, hogy hozzunk árajánlatokat, így az ősszel megkezdtem a potenciális beszállí-

tók felkutatását. Egy céggel konkrét árajánlatig is jutottunk, ezt az RVT-nél meg is futtattam, de drágá-

nak találták, így tovább folytatódott a keresés, egy az RVT által javasolt cég felkeresésével. A demózásig 

sajnos nem jutottunk, mivel közben megérkezett az országba egy világjárvány, és vele együtt a veszély-

helyzet, így ennél tovább nem sikerült haladni.  

ÁTMENETI IDŐSZAKI TEENDŐK: 

A veszélyhelyzet kihirdetésével, és a Kollégiumból való kiköltözéssel jelentősen leredukálódott a teen-

dők listája, és mindeközben le is köszöntem Hallgatói Képviselői mandátumomról, így jelentősen csök-

kent a mozgásterem is. Ugyanakkor az átmentei időszak alatt is igyekeztem minden igényt kiszolgálni, 

ami csak felmerült az Egyesület kapcsán, így a közterületigénylések, tranzitbérlések, és bármilyen kér-

dés esetén álltam az egyesületi tagok rendelkezésére. Remélem mindenki, aki megkeresett választ ka-

pott kérdésére, vagy segítséget kapott. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS: 

Az elmúlt egy év rengeteg munkát és fáradtságot hordozott magában, és ezen az úton nagyon sokan 

segítettek. Szeretném mindenekelőtt megköszönni a többi Elnökségi tagnak, hogy kitartottak mellet-

tem a végsőkig, és együtt csináltuk végig a mandátumból hátralévő időt. Szeretném ezek mellett meg-

köszönni Gyurcsán Józsefnek, hogy segítette a munkánkat az NTG vezetőjeként, és a karantén időszak 

alatt Szodfrit Gergelynek, hogy zökkenőmentesen vette át a feladatokat. Külön szeretném megkö-

szönni azt a kiemelkedő támogatást és segítséget, amit Baross Leventétől, Soós Istvántól, Lovas István-

tól, Hovány Tamástól és Varga Ferenctől kaptam, hiszen a háttérszervezetek nélkül mi sem tudnánk 

ma érdemben közéletről beszélni. Az elmúlt egy évben sok minden történt, de azt sosem fogom meg-

bánni, hogy belevágtam a KB-s kalandba. Nagyon sokat tanultam belőle, és remélem nekem is sikerült 

valamennyit visszaadnom a Ház részére. 

Budapest, 2020.09.14. 

 

 Vetési Dániel 

 Elnök 

 Kollégiumi Bizottság  


