ELTE Bolyai Kollégium Hallgatói Önkormányzat

BÖK VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS –
JEGYZŐKÖNYV
2017. FEBRUÁR 21. KEDD, 18:30
Kürti Jenő Igazgató jelenlétében:
szeptember 9. 25. évforduló
Nagy Pétert ajánlja hogy mint lehet megszervezni a rendezvényt
1. e-mail: save the date kiküldése aktuális
jó lenne ehhez 1 db felelős
Veres Gábor e-mail lista helye az ellenőrző pont.
TM: frissítve lettek a Bödönke címek
DE! legyenek azok is meghívva, akik a kollégiumnak csak egy ideig voltak tagjai, nem Bödönke tagok
-

ami exponenciálisan megnövelné a küldendő e-mailek számát

PZS: Lehet, hogy jó lenne a kapcsolati hálón alapulva továbbításos rendszerben értesíteni a tagokat
TM: Most >200 név és e-mail cím van meg.
Nagy Donát: megvannak az e-mail címek az összes valaha kollégisának.
PZS: De nem biztos, hogy élő e-mail címek, ezért kell a kapcsolati háló.
KJ: Akkor megvannak a címek kéne küldeni
TM: Ki írjon meghívókat? Mi, a Választmány intézzük.
ND: Szerver költöztetés. Rendszergazdák az IIG kolis részlegén. Szerverek az ELTE „uralma” alatt. 2 szerver a
kábelrendezőben, azokat fel akarják számolni, funkciójukat pedig a központi szerverről pótolnák. Webszerver,
e-maliszerver az egyik, rajta egy 10 éves Linux… Nem lesz egyszerű átírni a programocskákat, de megoldható, az
új szerverre caesar felhasználóval lehetne bejelentkezni. A honlap ezért keveset változna, max. a funkciók
korlátozódnának. A bolyais e-mail nem működhetne, helyette a caesaros. De vannak, akik még öregdiákként a
bolyais címüket használják, ezért nem lenne jó, ha ők elveszítenék az e-maileket. Reklámszempont. Nem biztos
hogy nem ELTE jogviszonyú hallgató használhatna ilyen e-mailt, mert ezek csak caesaros aliasra mutatnának.
Levelezőlisták kezelése maradjon a kolis rendszergazdák kezében! A director és secretary@bolyai címek
költözzenek elsőként. 2 lépésben történő átállás lenne egyébként. A rendszergazdák és a titkárság működjön
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együtt, Donát közbeiktatása nélkül. He a nyomtató szerver: azt is átvennék az IIG gazdák. Hivatalosan az ELTE
kezelése alá is tartozhatna. Pro: hozzáértő emberek tartanák karban a nyomtatókat és a win rendszereket. A
tonereket is az ELTE venné…
SZA: Mennyi idő alatt?
ND: kontra: rendszergazda elérhetősége, saját pénzből vesszük a tonert, mert gyorsabb, (erre megoldás a nagy
adag toner rendelése) Kérdés, hogy mennyire bízunk meg az IIG rd gazdákban. Beszélni azokkal, ahol az IIG tart
fenn nyomtatást. Személyesen támogatja az átállítást, mert szakértelméhez képest túl nagy felelősség.
KJ: Megjegyzés: 1. miért nem szólt neki senki? A fizikus gép is profin át lett migrál(tat)va az email cím
megtartásával. 2. a Bolyai nevet HELYESEN írják. 3. a director, secretary, bok, kollegista címek működjenek. 4. a
weboldal semmiképpen se működjön rosszabbul a mostaninál.
ND: A felületek egy kicsit hozzáférhetőbbé is válhatnak.
KJ: A tonerek a kolis költségvetésből is rendelhetők(endők). Nem a BÖK kasszából. A költségvetés:
átgörgetődött az előző évről egy pár M Ft. Sportpálya, nem lesz még elköltve (pl. a teniszpályától kategorikusan
elhatárolódik az ELTE), hacsak nem kérik a költést májusban, akkor még használható a pénzünk. A bútorokból a
rendelés szépen le lesz adva, a kv. egy részét szépen erre fordítják. Gurulós szék a szobákba (65), székek a 104be (szintén 65 db).
ND: lehetőleg oldalsó karfa nélküli.
KJ: Olyan lesz. Nézzék meg. Vezetői szék, kanapét
PZS: Kanapét a 4. em. folyosó végére is szeretnénk
KJ: Most 1 db kanapé van rendelve.
4 db legyen.
KJ: Megerősített kollégiumi ágy. Abból min 10 db legyen. Csütörtökön Kati, Bori kedden de. mindig itt van,
gyakran a Szerb utcába is kell járnia, stb. Ha el kell mennie, Bori kiírja, mikor jön vissza.
TM: Anyagi határok a bútorbeszerzéshez?
KJ: Nincsenek, kell lennie.
Bereczki Zoltán: Évfordulóra promóvideó : Az eddigi munkái: képekből és videókból csinálta, nem volt pozitív
kritika, nem tudott mit javítani rajta. Ne legyen ez most. Igazgató úr szerint videó alapú kell, hogy legyen.
Nálunk nem lehet, mert az NFK ugyanezt csinálta. Ezért inkább a programokat kellene reklámozni, akinek ezek
megtetszenek, úgyis jelentkeznek ide. Nyár előtt kéne megcsinálni, de még nincs nyersanyag. Max 5 perc.
BZ ír egy e-mailt a kollégistára a videó készítésről. Ma.
Ha senki nem reagál, akkor a következő választmányon összerakjuk.
Poór Artúr: Uszodabérlet, amiért pénzt venne fel a Böktől.
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TM elnök úr: Támogatja. A pénzt Gyarmati Mátétól kapja. 20 fős bérlet lesz. Hasznos operatív dolgok: bök
hozzáférés, drive, fb, fal. Új szobabeosztás. Ki akar mondani valamit még a BÖK-höz?
Az ülés időpontja: kedd, 18:30
Német: Sz. Andris
Angol: H. Andris
Pszicho: Zsófi szeminárium felelős.
PZS: szakkoli listára kiküldi az új választmány elérhetőségét.
~20:00-kor befejezik az ülést.
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