KB ülés jegyzőkönyv – 2021.02.15.
Jelen voltak:
Bozó Bálint Vid (Bozó), Dér Levente (Levi), Kalydi Zoltán (Zoli), Nánási Norbert (Náni),
Török Ambrus (Ambrus), Zelenyánszki Dorottya (Dorka), Rafael László, Madarász Bence,
Agócs Dániel, Kovács Dávid (Kuvesz)

Elnökségi beszámolók
Náni:
Az előző ülés óta több különböző feladatot látott el. A Kollégiumi lakhatási kérelemhez (089es kérvény) szükséges közösség szervezési igazolásokhoz érkezett kérelmek
felülvizsgálatával és ezen igazolások kiküldésével foglalkozott, valamint a korábban már
említett projektek megvalósításával. Részt vett KB ülésen, valamit csapat reflexión.
Véleményezte az Alumni beszámolót, illetve érkezett felé egy megkeresés az EMT Supervisor
pályázat kiírásával kapcsolatban. Jelenleg a KGY online formában történő megvalósítását az
alapszabály korlátozza, ezért az alapszabály ügyvéd által módosításra kerül.

Zoli:
Az előző ülés óta több különböző feladatát látta el. A Kollégiumi lakhatási kérelemhez (089es kérvény) szükséges közösség szervezési igazolásokhoz érkezett kérelmek
felülvizsgálatával és ezen igazolások kiküldésével foglalkozott. Konzultált Sunny-val a
VIKÖ-vel kapcsolatban. Részt vett KB, csapat reflexiós, valamint RVT ülésen. Az RVT
ülésen a KPR-ek megvitatásában segédkezett, valamint a leadott VIKÖ pályázatok
felülvizsgálásával folytatja.
Bozó:
Az előző ülés óta több különböző feladatát látta el. Részt vett RVT, KB, illetve csapat
reflexiós ülésen. Az RVT ülés alkalmával a KPR keretek meghatározásában segédkezett. A
Kollégiumi lakhatási kérelemhez (089-es kérvény) szükséges közösség szervezési
igazolásokhoz érkezett kérelmek felülvizsgálatával és ezen igazolások kiküldésével
foglalkozott. A gazdasági félév elindításával kapcsolatosan felmerülő kérdések ügyében járt
el. Folytatta a betanulási folyamatát.
Levi:
Az előző ülés óta több különböző feladatát látta el. Részt vett KB ülésen, valamint csapat
reflexión. Konzultált az FNT ügyében. Az előző félévről a kollégiumban hagyott iratok,
illetve a kollégiumban felmerült egyéb feladatok ügyében járt el. Segédkezett a kollégiumi
házirend összeírásában. Konzultált elődjeivel feladataival kapcsolatban.
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Dorka:
Az előző ülés óta több különböző feladatát látta el. Részt vett KB, illetve HK ülésen. A
kollégiumi felvétellel kapcsolatos feladataival foglalkozott. Konzultált az SCH-ba kerülő
másik kar képviselőivel. Felhívta a figyelmet az ülés alkalmával, hogy a KEFIR oldalán
megjelenő információkat mindenki folyamatosan figyelje, valamint, ha kérdés merülne fel
bárkiben, akkor a kb@sch.bme.hu e-mail címen ezt felteheti.
Ambrus:
Az előző ülés óta több különböző feladatát látta el. Részt vett KB, csapat reflexiós, illetve
Five-0 ülésen. Alumni beszámoló készített. A Five-0-val a kollégiumi beköltözéssel
kapcsolatban felmerülő feladatokkal, mint a kollégiumi házirend, különböző projektekkel,
illetve a Kollégiumi lakhatási kérelemhez (089-es kérvény) szükséges közösség szervezési
igazolásokhoz érkezett kérelmek felülvizsgálatával és ezen igazolások kiküldésével
foglalkozott.

Projektek:
Az ülés alkalmával három folyamatban lévő projekt ismertetésére került sor. A projektek
vezetői rövid ismertetőt tartottak, majd az ülés résztvevői kérdéseket intézhettek feléjük. A
KB szavazott végül a projektek elvi szintű támogatását illetően.
A projektek: Beléptető projekt, KSZK VMWare p, illetve az FNT felújítási tervek.
A Beléptető projekttel kapcsolatban Agócs Dániel számolt be a klubszobák beléptető
rendszerének bővítési tervéről. A projekt lényege a jelenlegi klubszoba beléptető rendszer
bővítése, elsőkörben a már meglévők renoválása és újak beszerelése.
o A KB 5:0:0:1 arányban megszavazta, hogy elvi szinten támogatni tudja a Beléptető
projektet.
A KSZK VMWare projekttel kapcsolatos információkat Madarász Bence és Rafael László
ismertette. A már folyamatban lévő projekt (VMWare infrastruktúra-fejlesztés), utolsó
lépésének támogatása végett keresték meg a KB-t. A fejlesztés célja, hogy a régi gépeket
újakra cseréljék, ezzel biztosítva a klaszter hosszútávú biztonságos üzemelését és a további
igények kiszolgálását.
o A KB 5:0:0:1 arányban megszavazta, hogy elvi szinten támogatni tudja a VMWare
projektet.
Az FNT felújítási projektjéről Kovács Dávid, Kuvesz, számolt be. Célja az FNT szükséges
felújítása, renoválása. A projekt több kisebb részből épül fel. Az ülésen alkalmával ezek elvi
szintű támogatásáról döntött a KB.
A kisebb projektek és támogatottságuk:
Nagyterem ajtók
• A KB 5:0:0:1 arányban elvi szinten támogatja a Nagyterem ajtajainak felújítását.
FNT Tánctér világítása
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•

A KB 5:0:0:1 arányban elvi szinten támogatja az FNT Tánctér világításának
felújítását.
FNT szellőztető rendszer
• A KB 4:1:0:1 arányban elvi szinten támogatja az FNT szellőztető rendszerének
felújítását.
ENT világítás felújítása
• A KB 5:0:0:1 arányban elvi szinten támogatja az ENT világításának felújítását.
Sörpadszettek javítása és kék asztalok
• A KB 5:0:0:1 arányban elvi szinten támogatja a sörpadszettek és kék asztalok
felújítását.
FNT álmennyezet rendberakása
• A KB 1:4:0:1 arányban elvi szinten nem támogatja az FNT álmennyeztének
rendberakását.
FNT padló felújítás és festés
• A KB 5:0:0:1 arányban elvi szinten támogatja az FNT padló felújítását és festését.
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