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KB ülés jegyzőkönyv – 2021.01.18. 

Jelen voltak:  

Bozó Bálint Vid (Bozó), Dér Levente (Levi), Kalydi Zoltán (Zoli), Nánási Norbert (Náni), 

Török Ambrus (Ambrus), Zelenyánszki Dorottya (Dorka) 

Elnökségi beszámolók  

Náni:  

A legutóbbi ülés óta több különböző feladat ügyében járt el. Ezen feladatok közé tartoznak a 

KB projektjei, illetve a Simonyi konferenciával kapcsolatos intézni valók. Gréti 

munkaviszonyát érintő kérdésekben intézkedett, amely magába foglalta a szerződését is. 

Valamint egyetemi kérdésekkel kapcsolatosan Donáttal konzultált. 

Zoli:  

A legutóbbi ülés óta részt vett RVT ülésen, melyen a januári bírálásokkal kapcsolatos 

tennivalókról esett szó. Decemberben a mentori felkérésekben segédkezett, és ezzel 

kapcsolatban konzultált a Házon belül több szervezet vezetőjével is. A SVIE nyilvántartással 

kapcsolatos tennivalóit intézte. Valamint a HK-val kapcsolatban intézte feladatait, mint a 

beszámolók beérkezése, illetve, a költségvetés felülbírálása. 

Levi: 

Az elmúlt ülés óta Bozó közreműködésével a kulcsok ügyében járt el. Ezenfelül a tanulók és 

a konyhák felmérésével foglalatoskodott. Illetve a kollégium mellett elhelyezésre került 

biciklitárolóval kapcsolatosan felmerült kérdésekben intézkedett. 

Bozó: 

Az elmúlt ülés óta a Házszintűvel kapcsolatos tennivalóival foglalkozott. A gazdasági év 

zárását végezte, előkészítette a következő gazdasági év kezdéséhez szükséges dolgokat. 

Egyeztetéseket folytatott a Simonyi konferenciával kapcsolatosan. Ezen kívül ellátott a 

Schönherz Iskolaszövetkezetbe, illetve intézte az eseti ügyeket, és segített a kulcsok 

kiadásában. 

Dorka: 

Az előző ülés óta számos feladtát intézte. Segédkezett fegyelmi eljárás lebonyolításában. 

KKB-s feladatát végezte, illetve a mentori felkérésekkel kapcsolatos tennivalóit intézte. A 

kollégiumi felvétel ütemezésével kapcsolatban tevékenykedett. A KSZK statikai terveivel 

kapcsolatban intézkedett. Valamint részt vett EHKB ülésen, amelyről tartott egy rövid 

beszámolót. A beszámolóban szerepelt például a HK ZH-val kapcsolatban néhány információ, 

valamint a fegyelmi eljárásról született sajtóközlemény. Ezeken felül konzultált a vezető 

mentorral. 

Ambrus: 

Az elmúlt ülés óta a Five-0 csapatépülésén, illetve különböző projekteken dolgozott. A 

jegyzőkönyvvezető közösségi pontjaival kapcsolatos intézni valókat végezte. 
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KB-s projektek indítása 

 Az ülés alkalmával a KB pályázatában szerepelt projektötletek megvalósítási folyamatáról 

tartott a KB tájékoztatást.  

(Ezen projektötletek, a konyha.sch.bme.hu, az F19 Konferenciaterem, illetve a 

környezetvédelem fejlesztése a Schönherzben.)   

A KB az F19 projekt vezetőjének Nánit nevezte ki, aki beszámolt az ezzel kapcsolatos 

teendőiről.  

A konyha.sch.bme.hu projektvezetőjének Dorkát nevezték ki, aki már régebb óta ennek 

megvalósításán dolgozik. 

Illetve környezetvédelmi projekt vezetőjeként Ambrust bízták meg. Ez várhatóan több kisebb 

projekt formájában fog realizálódni.   

A projektekről részletesebb tájékoztatást fognak kapni a közösségi élet tagjai.  

https://kb.sch.bme.hu/wp-content/uploads/2020/09/Black-Pearl-KB-palyazat.pdf
https://kb.sch.bme.hu/wp-content/uploads/2020/09/Black-Pearl-KB-palyazat.pdf

