
 
 

1 
 

KB ülés jegyzőkönyv – 2021.03.15. 
Jelen voltak: 

Bozó Bálint Vid (Bozó), Dér Levente (Levi), Kalydi Zoltán (Zoli), Török Ambrus (Ambrus), 
Zelenyánszki Dorottya (Dorka), Szikora Marcell (Sziki), Burus Endre, Bidló Balázs 

 

Elnökségi beszámolók  
Náni:  

Az elmúlt ülés óta, több feladatát látta el. Részt vett a KB csapatépítő programján. 
Véglegesítette a beszámolókat, illetve az iskolaszövetkezet részéről érkezett kérést 
továbbította. Többekkel folytatott konzultációt a hét során.  

Dorka: 

Az előző ülés óta részt vett HK workshopokon. Amelyek alkalmával a közelgő tisztújítás volt 
a fő téma, valamint szó esett a kollégiumi átköltözésről. Az Ökosch kör megkeresésével, 
illetve a beszámolók írásával foglalkozott. 

Zoli: 

Az előző ülés óta részt vett RVT ülésen. Az ülés több különböző témát is érintett, melyekről 
tájékoztatta a KB-t. Ezen témák közé tartozott az Ökosch kör alapítása, illetve az RVT 
működése a járvány idején.  

Bozó: 

Az előző ülés óta konzultációkat folytatott az SVK-s szerződésekkel kapcsolatban. Illetve a 
költségvetés beindításának menetével, és egyéb kollégiumot érintő feladatával foglalkozott.  

Ambrus: 

Az előző ülés óta több különböző feladatát látta el. Ezen feladatok körébe tartoznak, a 
beszámolók megírása, e-mailek küldése a levelezőlistákra, illetve az SVIE alapszabály 
tanulmányozása. 

Levi:  

Az előző ülés óta több különböző feladatát látta el. Konzultált a KSZK-val, az Üzemeltetéssel, 
a HSZI-vel szervezett személyes találkozót, a járványügyi helyzet okozta változtatások miatt. 
Egyeztetett az inviair-rel, a parkoló ügyében, és az Ökosch körvezetőjével.   
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SSL Reszortvezető választás 

A Szent Schönherz Senior Lovagrend leendő RVT felelőse mutatkozott be a KB előtt.  
Az ülés alkalmával jelen volta a jelenlegi RVT-s Burus Endre, aki bemutatta utódját Szikora 
Marcellt, Szikit, a KB-nak. Az ülés alkalmával Sziki tájékoztatta a jelenlévőket, terveiről, beszélt 
korábbi tapasztalatairól. Illetve a KB érdeklődött az SSSL működését illetően a járvány alatt.  

A KB 6:0:0 arányban támogatta, hogy Szikora Marcell, Sziki, legyen az SSSL RVT felelőse.  

 

VIKÖ pályázatok 

Az ülés alkalmával, Kalydi Zoltán, Zoli, beszámolt az VIKÖ pályázatokkal kapcsolatosan 
felmerült problémáról. A probléma, amiről tájékoztatott, a határidőntúli pályázatok leadása. Az 
RVT elviekben támogatta a sikeres, de időn túl beérkezett pályázatok elfogadását.  

A KB 6:0:0 arányban támogatta, hogy a VIKÖ-t rosszul leadott, de arra érdemes emberek, 
az adott félévben juttatásban részesülhessenek.   

 

Simonyi konferencia költségvetése 

Bidló Balázs a Simonyi Károly Szakkollégium képviseletében volt jelen az ülésen. 
Beszámolt a Simonyi konferencia költségvetési tervéről. Ismertette a konferencia fontos 
részleteit, a változtatásokat az eddigi évekhez képest.  

A KB 6:0:0 arányban úgy döntött, hogy támogatja a Simonyi Konferencia költségvetését.  


