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KB ülés jegyzőkönyv – 2018.03.26. 
Jelen voltak: Bagó László (Maugli), Parragh Viktor (Wico), Fedor Zsombor (Zsombi), 

Szodfridt Gergely (Geri), Szabó Bence (Bence), Mátrai  Attila (Shad), Novák Viktor (Viktor), 

Berdó Dániel, Pápai Levente (Levi)  

Kultúr Reszort vezetőváltás 

Kiss Márton Titusz szeretné átruházni reszortvezetői pozícióját Novák Viktorra, aki másfél évig tervezi ezt a 

posztot betölteni. A reszortban eddig a Játszóház kör tagjaként vette ki a részét. Tervei közé tartozik, hogy a 

reszort vezető posztjait betöltő emberekből csapatot kovácsoljon. Szeretné megreformálni a KultúrNight 

szervezést, több körnek növelné az aktivitását, ne csak a La’Place rendezzen mindent. 

SVIE befektetési szabályzat elfogadása  

A KB egyöntetűen elfogadta az új befektetési szabályzatot. 

Projektek 

A Qpairodát szeretnék az idei qparendezők felújítani., kidobnák a javíthatatlan dolgokat, fejlesztenék a 

szobát. Erre jelenleg nincs keret sehonnan sem, tehát a projektet elvetették. 

Beszámolók  

Zsombi: KGY témájával fogalkozott. Az internet ügyében az alapítvánnyal várják a kancellár válaszát. 

Geri: Az F19 elkészült, már csak vissza kell pakolni a kanapékat, és a KBPR beköltözhet új helyére. A másik két 

terem bútorozásának terve már folyamatban van. A KSZK klímájával foglalkozott, de nagyon macerás, mert 

daru kell a beemeléséhez, az viszont drága. A kollégium takarítására nem hallott panasz, amióta kint van az 

aláírás. 

Maugli: Múlt héten Felező főrendezővel találkozott, azóta haladnak a dolgokkal, holnap bemegy a 

költségvetés RVT-re. LevelUp első bulija egyre közeledik, támogatja a rendezőket. Csillagtúra főrendezőkkel 

átbeszélte, hogy állnak, mit kellene még csinálniuk. 

Wico: Simonyi Konferencia elszámolása megtörtént, véglegesedik a mérleg. Felező és a Csillagtúra 

költségvetéstervezetén dolgozott. Balázzsal és Kovács Péterrel elkezdték a Gólyatábor és a Gólyabál teendőit 

átbeszélni, zenekart keresni. 

Bence: SZMSZ sablont készítettek, átbeszélték hogyan legyen a küldöttválasztás mentete. KPR leadási 

időpontot tűztek ki, Wicoval fontosnak tartja, hogy a körök jobban készüljenek fel a félévre, ne legyen anniy 

KPR módosítás és keretigény. 

Shad: A nyomtatóval problémák voltak, mert állandóan beragad a papír. A svie.hu honlapot elkészítette, 

illetve a VIR tesztoldal indításával foglalkozott. 

 


