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KB ülés jegyzőkönyv – 2021.02.01. 

Jelen voltak: 

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

Török Ambrus (Ambrus), Zelenyánszki Dorottya (Dorka) 

 

Elnökségi beszámolók  

Náni:  

Az elmúlt ülés óta több különböző feladattal is foglalkozott. Többek között a KB-Alumni 

deal-lel, SVK-val, Simonyi konferenciával kapcsolatos feladatokkal, valamint a 

beszámolókkal. Ezeken kívül részt vett a KB csapatreflexión, egyeztetett közélőkkel. 

Konzultált az ügyvéddel, az online KGY kapcsán.  

Bozó:  

Az elmúlt ülés óta részt vett az Alumni megbeszélésen, a KB csapatreflexiókon, illetve RVT 

ülésen. A beszámolókkal, kulcsok kiadásával, KPR tételek ellenőrzésével, valamint Csuvival 

a SVIE-vel kapcsolatosan felmerülő feladatok megoldásával foglalkozott.  

Zoli: 

Az elmúlt ülés óta több különböző feladatát látta el. Ezen feladatok közé tartozik a 

színesbelépők bírálása. Tájékoztatta az ülés résztvevőit, mi szerint, aki rendelkezik 

színesbelépőkkel, a Telekomnál különböző kedvezményekben részesülhet. Foglalkozott a 

beszámolókkal, részt vett a KB csapatreflexiókon. A közösségi pontokkal kapcsolatos 

feladatokban segédkezett. Részt vett az Alumni megbeszélésen, illetve RVT ülésen. 

Konzultált Pacsoval az RVT-s feladatokkal, illetve a VIKÖ-vel kapcsolatos teendőkről.  

Levi: 

Az elmúlt ülés több különböző feladatát látta el. Részt vett az Alumni megbeszélésen. A 

beszámolókkal kapcsolatos teendőit intézte. Egyeztetett Sztyúppal az e-bejelentő projekttel 

kapcsolatosan, emellett az FNT felújítási projekt ügyében járt el. Foglalkozott a KB 

levelezőlistájának újra szerveződésével, a méltányossági form elkészítésével, a kulcsok 

kiadásával, valamint a dolgozók beengedésével. 

Dorka: 

Az elmúlt ülés óta, több feladata is volt. A kollégiumi jelentkezés kapcsán egyeztetett a KKB- 

val, a gépészek Kollégiumával. Tájékoztatta a KB-t és az ülés résztvevőit, hogy a KEFIR 

oldalán fontos információk szerepelnek, ezeket ajánlott tanulmányozni. Valamint a 

kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatos ügyek intézésével foglalkozott. Részt vett az Alumni 

megbeszélésen, a KB csapatreflexiókon, illetve HK perceken, a dékánnal és helyettesével 

egyeztettek. Ambrussal a beérkezett rektori méltányossági kérelmek felülvizsgálásával 

foglalkoztak. 
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Ambrus: 

Az elmúlt ülés óta több feladatát látta el. Részt vett az Alumni megbeszélésen, a KB 

csapatreflexiókon, Five-0 csapatépülésen. Dorkával a beérkezett rektori méltányossági 

kérelmek felülvizsgálásával foglalkozott.  


