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KB ülés jegyzőkönyv – 2021.03.29. 

 

Jelen voltak:  

Bozó Bálint Vid (Bozó), Dér Levente (Levi), Kalydi Zoltán (Zoli), Török Ambrus (Ambrus), 

Zelenyánszki Dorottya (Dorka), Csepreghy Márton (Csepy) 

 

Elnökségi beszámolók  

 

Náni:  

Az előző ülés óta részt vett a KB teljesítményértékelő reflexióján, és közélettel kapcsolatban 

megtartott workshopon. Elkészítette a KB áprilisi ütemtervét, illetve újabb projekt indításában 

vállalt szerepet. Konzultált ügyvéddel a KGY, a jelenlegi KB SVIE-be való beiktatása, illetve 

a Simonyi konferencia kapcsán. 

Ambrus:  

Az előző ülés óta részt vett a KB teljesítményértékelő reflexióján, és közélettel kapcsolatban 

megtartott workshopon. Újabb projekt indításában vállat szerepet, illetve konzultált az 

alapszabályt illetően Fedor Zsomborral és Mátrai Attilával. Korszerűsítette a KB belső 

jegyzőkönyvrendszerét. Dorkával a dékáni hivatalban átvették a maszkokat, ezek 

kiosztásának a menetén dolgoztak. Az ülés alkalmával elmondta, hogy lemondott márciusi 

fizetéséről, előző havi elmaradásai miatt.  

Bozó: 

Az előző ülés óta több különböző feladatát látta el, illetve részt vett a KB teljesítményértékelő 

reflexióján. A feladatainak nagyobb részében a Simonyi konferenciával és a szerződésekkel 

foglalkozott. Előbbivel kapcsolatban felmerült néhány változás a költségvetést illetően az 

előző évekhez képest. Ezeken kívül a Házszintű elkészítésének utolsó simításával 

foglalkozott, még felülvizsgálás zajlik, illetve várhatóan újítás kerül bele, de erről később a 

KB részletes tájékoztatást kap. 

Zoli: 

Az előző ülés óta részt vett több RVT ülésen, a KB teljesítményértékelő reflexióján, illetve az 

RVT csapatépülésén. A korábban említett ülések alkalmával arra a konszenzusra jutottak az 

RVT-vel, hogy szükségesnek érzik, hogy a KB-val közös konzultációkat szervezzenek. Az 

ülés alkalmával felhívta a figyelmet, hogy a KB tagjai által készített beszámolók a honlapra 

kikerültek, ezekhez lehet visszajelzéseket küldeni a KB számára.  

Dorka: 

Az előző ülés óta részt vett a KB teljesítményértékelő reflexióján, HK workshopján, illetve 

KKB ülésen. A HK tisztújítása zajlik jelenleg, valamint az SZMSZ-szel foglalkozott. A HK 

elnökével, Balhási Zalánnal, konzultált többször az elmúlt hét alkalmával. Ambrussal a dékáni 

hivatalban átvették a maszkokat, ezek kiosztásának a menetén dolgoztak. Valamint a KB 

infrastrukturális háttérével foglalkozott. 

https://kb.sch.bme.hu/
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Levi: 

Az előző ülés óta több különböző feladatát látta el. Részt vett a KB teljesítményértékelő 

reflexióján. Volt személyes konzultáción a HSZI-nél, ahol a kollégiumban, a járvány ideje 

alatt fennálló protokollt érintő kérdéseket tárgyalták, jelenleg még nincs hivatalos információ 

az újításokról. A KB tagok beszámolójának feltöltésével foglalkozott, illetve a KSZK 

szünetmentes tápjának ügyében jár el. Segédkezett az FNTeam csapatnak felmérni a 

nagytermet, valamint a kulcslisták korrigálásával foglalkozott. Ezeken kívül a házszintű klíma 

karbantartás menetét felügyelte. 

Alumni ügyvezető beszámoló visszacsatolás és ügyvezető utódlás 

Az ülés alkalmával Csepreghy Márton (Csepy), az Alumni ügyvezetője, röviden beszámolt az 

elmúlt időszak jelentősebb történéseiről, ezek közé tartozott a levelezőrendszer 

meghibásodása, amelyet a KSZK segítségével sikerült orvosolni. A KB visszajelzést adott 

számára az előző hónapokban végzett munkájáról. Valamint az ülésen az Alumni ügyvezető 

utódlásával kapcsolatos kérdéseket vitatták meg. 

 


