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KB ülés jegyzőkönyv – 2014.10.20. 

Jelen voltak: Ottó Tivadar (Tivi), Jánvári Bálint (JB), Földes Imre (Dzsimi), Egyed Zsombor (Zsombi), 

Bauman-Nagy István (Steve), Dömök Gergely (G), Dudás Zoltán (DZ), Bakai Dániel, Héja Péter (Vau), 

Balogh Péter (Peti), Szabó Patrik, Bakos Asztrik, Sándor László (Slaci), Mező László (Meznye), Kruták 

Zsófia (Zsófi), Polyvás Csaba, Anda Géza Pál, Juhász-Nagy János (Dzsánni), Dorkó Barbara 

 

KSZK reszort megalakulása  

A korábbi SZMSZ problémás részeit átgondolták a KSZK-sok, az új SZMSZ tervezetet a körgyűlés támogatói 

szavazáson elfogadta. Eszerint nem lesz külön szakmai vezető és reszortvezető, hanem a reszortvezető 

munkáját egy üzemeltetési- és egy fejlesztési reszortvezető helyettes fogja segíteni, a körök gazdasági 

működését pedig többnyire a reszort gazdaságis fogja felügyelni, viszont ahol szükséges, lesz külön 

gazdaságisa is a körnek. 

A KB 5:0:0 arányban elfogadta az új SZMSZ-t és ezzel a reszort megalakulását. 

 

A megalakult reszort vezetője Bakai Dániel lesz, akit a KB szintén 5:0:0 arányban elfogadott. 

 

Új reszortvezető  

A DSK új reszortvezetője Szabó Patrik lesz. Tervei szerint 1-1,5 évig vállalná a reszort vezetését. A reszort 

jelenlegi projektjeit, rendezvényeit szeretné folytatni, azok hibáit kijavítani, illetve a Focischták kör 

újjáalakulásával szeretne foglalkozni. 

 

Az új reszortvezetőt a KB 5:0:0 arányban elfogadta. 

 

Szerszámosláda  

Felmerült az igény, hogy legyenek szerszámok, amiket minden kollégista használhatna. Ennek Steve a nyár 

folyamán Navi segítségével utánajárt, aki kért árajánlatot. 

 

A KB 5:0:0 arányban megszavazta a szerszámosláda megvásárlásához szükséges keretet. 

 

Beszámolók 

Dzsimi: RVT ülésen volt, ahol lementek a havi beszámolók. Beszélgetett az ESZK-sokkal és a brandinges 

dolgokról. Volt a KSZK-s megbeszélésen és a KB-zás iránt érdeklődőkkel sörözni. 

Tivi: Volt a DISZ-ben és a sörözésen, beszélt Kornéliával, illetve az építészekkel és Picurral. A HK táborral 

foglalkozott Gáborral. Beszélgetett Szatival és részt vett a szokásos HK-EHK-KB elnök beszélgetésen. 

Steve: Részt vett a KSZK-s megbeszélésen, DISZ-es kocsit intézett, illetve a sörpadtárolós raktárhelyiségről 

beszélgetett. 

JB: A Szakest jegyekkel foglalkozott, illetve a nyomdából kifogyó cuccok pótlásával. 

Zsombi: A klímákkal, az öregdiák rendezvénnyel és a raktárkulcsok pótlásával foglalkozott. Részt vett a 

KSZK-s és a brandinges megbeszélésen, valamint a KB-zás iránt érdeklődőkkel való sörözésen, illetve 

beszélgetett Zöld Istvánnal. 


