
Kgy. 2019. 03. 05. Rendkívüli ülés 

18:48 kicsit a közepébe esek bele 

18:56 Lekics László lemond választmányi delegáltságáról és megerősíti Matek szk lemondását 

18:57 Ungi Balázs szintén lemond a kémia SZK pozícióról 

18:58 Egyhangú tanácskozási jog Horváth Mihálynak (derültség a karzaton) 

18:58 Szabó Áron bejelenti, hogy informatikai képzést indít 

18:59 Horváth Luca megnyitja az Ösztöndíjak napirendi pontot 

Horváth Mihály előad 

19:28: előadás vége 

19:29 Jeges Viktor: kéri az előadást Horváth Mihálytól 

Horváth Mihály ígéri, hogy Lucának elküldi. 

Jeges Viktor: fog valaha kevesebbet kelleni küzdeni az inflációkövetésért? 

Horváth Mihály: Nem tud jósolni, de az eddigiekben sikeresen tárgyaltak a Kormánnyal, ezért bizakodó. 

19:34 Horváth Mihály elköszön. 

Horváth Luca visszaveszi a szót. 

Dohány-Juhos Nikolett veszi át a szót ösztöndíjak kapcsán. 

19:37 Lekics László: megkaphatjuk a Niki által kivetített táblázatot? 

19:38 Dohány-Juhos Nikolett elnézést kér, hgoy nem küldte ki korábban a táblázatot. 

Szavazás az ösztöndíjakról, egyhangúlag elfogadva. 

19:39 Horváth Luca: személyi kérdések megnyitása. 

Jelöli kémia SZK-nak Barcza Bónist. 

19:39 Barcza Bónis ismerteti pályázatát. 

19:41 Jeges Viktor: hogyan pörgetné fel Bónis az életet? 

19:41 Barcza Bónis: aktív embereket kíván bevonni. 

19:41 Mekker Julianna: volt egy Bónisra panaszos gólya. 

19:42: Barcza Bónis: tervez többet jelen lenni a jövőben. 

19:43 Horváth Luca kiküldi Bónis, és helyet ad hozzászólásoknak. 

19:43 Lekics László: összeszedettnek tartja Bónis, de utóbbi a felkészítését Unginak köszönte. Kérdezi 

Balázst, mi lesz itt. 



19: 43 Ungi Balázs: nincs felkészült ember, de bele fog rázódni, addig pedig ő itt van. 

19: 44 Luca visszahívatja Bónist. Szeretne bárki vitázni? 

19:44 Luca online határozatot szavaztat. Egy tartózkodással elfogadva. 

19:46 Szabó Áron ismerteti a szavazást körülményeit, külön tekintettel arra, hogy nem kötelező szavazni. 

19:49 Barcza Bónis megválasztva kémia SZK-nak. 

19:49 Horváth Luca: jelöli Szandi Nándort matek SZK-nak. 

Szandi Nándor vállalja és ismerteti pályázatát. Köszöni a felkészítést Lekics Lacinak. 

19:50 Lőrincz Péter: miért várható, hogy többen lesznek aktívak a közéletben? 

Szandi Nándor: olyan a közeg, és jobban lesz nekik reklámozva. 

Volt itt egy kérdés. 

19:51 Szandi Nándor: kirándulás a pilisbe, illetőleg darts és billiárd. 

19:52 Németh Csilla: mi a véleménye a jelöltnek a korábbi szacskóról? 

Szandi Nándor: sikerült elérnie a kitűzött célokat, jól végezte munkáját. 

19:52 Horváth Luca kiküldi Szandi Nándort, és hozzászólásokat kér. 

19:53 Ungi Balázs: felkészült Szandi Nándor? 

Lekics László: jó lesz, és a segítségére is lesznek. 

19:54 Horváth Luca visszahívatja Szandi Nándort, és vár még hozzászólásokat, ha vannak. 

19:54 Horváth Luca szavaztatja az online szavazást MINDEN személyi kérdésben. Egyhangú. 

19:55 Szavazás Szandi Nándor matek SZK-ságára. 

19: 57 igen, 2 nem, két érvénytelen. 

19:58 Józsa Kornél Alapítvány elnökségének tárgyalása. 

19:58 valami kérdés valakitől 

19:59: Józsa Kornél jelzi, hogy el tudja végezni a feladatait, különben nem jelentkezett volna. 

20:00 Bíró Máténak egyhangúlag tanácskozási jogot szavaz a KGy. 

Bíró Máté: valamit mond. 

Lukács Károly: lehet egyszerre több dolgot csinálni, nincs azzal baj. 

20:01 Laza Dániel: Kornél tudja-e, az Alapítvány kik felé mennyivel tartozik. 

Józsa Kornél: igen, kapott felkészítést, és javulni fog az Alapítvány helyzete. 

20:02 File Ágnes: nem lehet még a konkrét értékekről sokat tudni, mert még nincs kész az előző évi 

bevallás. 



20:03 Ungi Balázs: miért is jelentkezett Kornél erre a feladatra? 

Józsa Kornél: tapasztalatot igénylő feladatról van szó, neki pedig tetszik, míg mások nem vállalnák. 

20:04 Ungi Balázs: a jogi hátteret hogyan oldaná meg Józsa Kornél? 

Józsa Kornél: öröklik a jogi hátteret, nem lesz gond. 

20:05 Horváth Luca: megjegyzések Konrélhoz? 

20:06: Laza Dániel: mi a garancia arra, hogy Kornél nem fogja az akaratát másokra ráerőszakolni? 

Horváth Luca: a kuratórium ezt megoldja, szó átadva File Ágnesnek. 

File Ágnes: ismeri Kornélt, és nem kell ettől tartani, Mátéval sem volt nehézség. 

20:07 Bíró Máté: lemondott a Kuratóriumi tisztségéről. Szóban megerősíti. 

20:08 Horváth Luca visszahívatja Kornélt. 

20:09 Kornél kuratóriumi elnökségének megszavazása. 

Az első kör szabályos, de érvénytelen, 22:12, tehát nincs meg a szükséges kétharmad. 

20:14 finoman faggatják Józsa Kornélt, aki válaszolgat. 

20:15 Ungi Balázs: személyi probléma van itt, túl türannikusnak érzik sokan Kornélt. Lenne-e Kornél 

kedvesebb, hogyan oldaná meg a problémát? 

Józsa Kornél: szakmai kérdésekben nem lehet tréfálni, de objektíve nem eldönthető kérdésekben nem 

erőszakos. 

Laza Dániel: nem ért egyet utóbbi állítással. 

Józsa Kornél: konkrétumokat kér. 

20:17: Laza Dániel: kifejti, mire gondolt a mentorkisokossal szemben. 

Józsa Kornél: válaszol. 

20:18 Horváth Mihály elhagyja a termet. 

20:19 Bíró Máté: nem kéne eltérülni a problémától. 

20:20 File Ágnes: 

20:21 Kovács Dániel: 

20:21 Hambuch Mátyás:  

20:22 Vigh Patricia: térjünk vissza a tárgyhoz! 

20:22 Ungi Balázs: személyes problémákat ne itt tárgyaljunk meg, hanem privátim. 

20:23: Horváth Luca kiküldi Józsa Kornélt. Hozzászólásokat vár. 

20: 23 File Ágnes: még egyszer megerősíti Bíró Mátét: kell egy elnök. 



20:25 Horváth Luca kihívja maga ellen a tanárisok haragját, és visszahívatja Józsa Kornélt. 

20:26 Hozzászólások Kornélhoz a jelenlétében. 

20:26 Szabolcs: menni fog tanulás és a két tisztség egyszerre? 

20:26 Józsa Kornél: azért vállalta el, mert igen. 

20:26 Szabó Áron: ő régen már javasolta, hogy ne lehessen párhuzamoskodni, de le lett szavazva. 

20:27 Szavazás Józsa Kornél kuratóriumi elnökségére. 

20:30 Szavazás eredményei. 

20:32 SZüent: 20 perc. 

20:56 Folyatás. 

Delegáltak. 

Ungi Balázs: Szandi Nándort jelöli matekra. 

Lekics László: Barcza Bónist jelöli kémiára. 

20:57 szavazás online a két jelöltre. 

21:00 Szavazás lezárása Bónis: 32:0:1, Szandi Nándor szintén meg lett választva, de nem tudom, hogyan. 

21:02 Horváth Luca: a választási bizottság megválasztása. 

Luca jelöli: File Ágnest, Horváth Fannit, Mekker Juliannát, Plank Esztert és Deák Pétert 

21:08 mindenki megválasztva, arányok a hangfelvételen. 

21:09 Jeges Viktor: nincs különösebb hozzáfűznivalója a gólyatáborhoz 

21:09 Lekics László: sportnapról és szakmai napról kérdez: melyik lenne korábban? 

21:10 Vigh patricia: nincsenek még meg a részletek, de az ebéd után lenne a szakos- és sportnap. 

21:11 Körtefái Dóra: egy teljes nap azért legyen szakosságra. 

Vigh Patricia: az nem fog menni valószínűleg. 

21:14 Körtefái Dóra: a sportnap az eddigi tapasztalatok alapján nem csapatépítő jellegű, és továbbra is 

kérné a szakos napot. 

21:14 Szigeti Balázs: egyetért Körtefái Dórával. 

21:15 Vigh Patricia: ki lehet hagyni a sportnapot, csak kevésbé lesz színes a tábor. 

21:15 xy: hogy lesz egy teljes nap szakos? Nem kevés az rendes programhoz? 

21:16 Vigh Patricia: oké, de akkor MINDEN szakterülettől vár egy konkrét programot. 

21:17 Jeges Viktor kicsit rövidebb lesz a túrázás alapvetően is. 



Vig Patricia: 

Jeges Viktor: jobb, ha összebeszélünk, és van szakos aktivitás 

21:19: Lekics László: támogatja Jeges Viktor véleményét. 

21:20 Vigh Patricia: akkor március végéig 5 órás programot adjon le minden szakterület. 

21:21 Lekics László: minden szakterületnek hozzá kellene szólnia 

21:22: Horváth Luca: legyen a határidőig programterv, aztán majd azokat tárgyaljuk. 

21:24 Lekics László: mi lesz a zsimulációval? 

21:24: Horváth Luca: a szimuláció terve komoly átdolgozáson esett át. Itthon, a B-épületben lenne egy 

sátrazás. 

21:25 File Ágnes: szakos pólók ügye. Aki akar, az jelezzen valamilyen formában, és küldjön logót. 

21:27 Gugyerás Ádám: egy csapvez lenne a tervek szerint, de ezt néhányan kevésnek tartják. Mi van, ha 

kidől egy csapvez? 

21:28 Horváth Luca: mindenre nyitott, de beszéljen Jeges Viktor. 

21:28 Jeges viktor: igen, legyne erről vita. 

21:28 Darányi Éva: náluk két csapvez is kidőlt azonnal, de meg lehetett oldani, így elég 1 csapvez. 

21:29 Vigh Patricia:szerinte a mentorok és a csapvez meg tudják oldani a dolgokat, ha a csapvezek JÓK. 

Ha nem, akkor úgyis mindegy. A feladatuk egyébként a koordináció. 

21:30 Jeges Viktor: a csapvez NEM mentor, csak segít. 

21:32 Mekker Julianna: miért is baj, ha több a csapvez? 

Vigh Patricia: tavaly a csapvezek nagyobb része használhatatlan volt. Inkább a minőség domináljon, ne a 

mennyiség. 

21:33 Mekker Julianna: ő mint volt csapatvezető arra gondol, hogy a mentorokkal volt baj. 

Dohány-Juhos Nikolett: a csapvez rendszer nem mindenkinek természetes, el lehet nélküle lenni. A 

mentorok valók csapatépítésre, a csapvezekkel csak reszkírozni lehet. 

21:35 Darányi Éva: csatlakozik D-J Nikoletthez. 

21:36 Barcza Bónis: egyedüli csapvez volt annak idején, és teljesen elvieselhetőenk érezte, nem terhelte 

le magát. 

Mekker Julianna: mi lenne, ha kombinálódna a kettő? 

21:37 Horváth Luca: a nulla és a 2-3 csapvez átlagaként ő hajlana az 1 db csapvez felé. Bármi működik, 

csak legyen valami. 

21:38 Ben: szerinte is bőven elég egy csapvez. 



Vigh Patricia: ő is minden rendszer próbált már, és minden megy, ha akarjuk, hogy menjen. 

21:39 Németh Csilla: érdemesebb lenne erről akkor vitázni, mikor már látszik, hány jó ember van, nem? 

21:41 Laza Dániel: körvonalazódott, hogy a csapvezek hogyan választódnának ki? 

Vigh Patricia: lesz elbeszélgetés, még alakulóban. 

21:41 Ungi Balázs elhagyja a termet. 

21:43 Farkas Sophie Zoe: mi lenne, ha a  csapvezek csak a mentorok után választódnának ki? 

Vigh patricia: lehet több csapvez, ha van sok jó ember, de első lendületből könnyeb 14 alkalmasat 

keresni. 

21:44 Körtefái Dóra: mentorfelelősök és szacskók besegítése jó volna a csapvezek kiválasztása során. 

21:45 Horváth Luca lezárja a félév menetét, megnyitja az Egyebeket. Nincs senkinek hozzáfűznivalója. 

Legközelebbi KGy április közepe, vége. 

21:45 Horváth Luca lezárja a KGy-t. 


