
Félévnyitó Közgyűlés Bolyai Kollégium 2019.02.14. 

(2018/19/2) 
 

Levezető elnök: Szécsi Péter szavazással jóváhagyva 
Jegyzőkönyvvezető: Ciuciu Kiss Jenifer Tabita szavazással jóváhagyva 
 
Több mint 55 fő jelent meg, tehát több mint 50%-a a kollégistáknak, így 
határozatképes a közgyűlés. 
 
Napirendi pontok szavazással jóváhagyva. 
 

1. napirendi pont: Kürti Jenő igazgató úr beszámolója:  

Kétszer kell beszámolót írnia, télen és nyáron. Ezek mind fent vannak a honlapon, a 
mostani is fent van. 

Statisztika: Tavaly felvételi után még 68 bentlakó fő. Bagoly Attila miatt lecsökkent 
egy fővel. 2 ember jelezte most félévkor, hogy belsősből külsős tagságot szeretne, 
Borbényi Márton, Pánczél Emese, illetve Kovács Adorján lemondta tagságát. 

Pálos Zsófi vendég, nincs benne a létszámban. Ildikó (titkárnő) nem tudja a 
neptunban kiírni a kompenzációs díjjat, ezt a MÜFIK csinálja.  

Kollégiumi költségvetés részletek.  

Önértékelések. 

Fontos dolgok: Bolyai konferencia (2 meghívott előadó, szombat-vasárnap. 
Szombaton Pálinkás József, vasárnap Török Csaba), Csütörtök Esték (majdnem 
megvan, hogy mikor mi lesz, szervezők: Gelencsér Orsolya, Rancz Adrienn, Mógor 
Fruzsina, Baglyas Márton). 

 Nyilt szavazás a hianyzó Csütörtök Este (03.28.) előadójáról:  

  Székeny Balázs: 17 szavazat,  

  Zoletnik Sándor: 30 szavazat, (a többiek tartózkodnak) 

 Negatívumok: 2 személy megjegyezte, hogy a Csütörtök Esték zöme unalmas 
volt (8  félév alatt 6 olyan legjobb Csütörtök esti előadó lett megszavazva a félév 
legjobbjának, amit az igazgató úr hívott), valaki megjegyezte, hogy fokozatosan 
romlik az infrastruktúra (ha van valamilyen igény, össze kell írni, és jelezni, egy 
tűzhely, két mosógép, festőkazetták vannak beszerzés alatt), 

A titkárnő értékelése is csak javul. 

BÖK. (kiemelkedik Telek Máté elnökségi időszaka). 

Pályázat tavaszi félévére vonatkozó extra kurzus: Robotika (8 készlet érkezett 
hozzá. Válalásban 15 fő szerepel). 

Köszönetmondás, az eddigi választmánynak. 

  

 

 



2. napirendi pont: Horváth András, választményi elnök beszámolója: 

Előző szabályzat, köszönet Telek Máténak. 

Új bútorok, 1 hűtő visszaszerzése az Illyés szakkollégiumtól, konyha rendezettsége. 

Pizzázás elmaradásának rendezése süteményekkel, előző félévben 2x pizzázással. 

Lehet, hogy lesz halastavunk. 

Képviselet: Interkoll azon részein vettünk részt, ami minket is érintett, KolHÖK-ben 
csak mérsékelten vettünk részt amiatt, hogy a szociális kollégium témái voltak 
vitatva. 

Tavaszi félévben fő események: BoKonf, kémia olimpikonok, BElZeBuB, sportnap, 
színházi előadás, bolyais kirándulas (köszönet Galambos Klaudiának a 
megszervezésért, folyosóbuli...) 

Őszi félév: BElZeBuB, bolyais mikulás, színház, pizzázás, felvételi, bólyaavató,  

Javaslatok: gyertek valasztmányi ülésekre jelezni problemákat; legyünk tekintettel 
egymásra, többek között különböző események szervezésekor, ne szervezzünk 
egyszerre dolgokat, a termet az esemény után tisztán hagyjuk el. 

Köszönet: a választmányi tagoknak, korábbi elnököknek, elnöksége előttről.  

  

3. napirendi pont: Porupsánszki István gazdasági elnök beszámolója: 

Kevesebb bevétel, de most már az Angelusz is fizet a WC papírért, és a szappanért. 

Elég támogatás volt ahhoz, hogy a BoKonfot BÖK-ös támogatás nélkül is meg tudjuk 
rendezni.  

4. napirendi pont: Meglepetés Szobota András által 

 Ajándék csokik, a fontos kollégiumi ügyeket intéző személyeknek. 

5. napirendi pont: Egyéb és kérdések: 

Szobota András: nyilt szavazás MTA inzézethálózatának átalakitásával                   
kapcsolatban nyilatkozhat-e a Választmány a kollégium nevében? -> megszavazva 

Pacskó Vivien: Csak a Választmány tekintheti meg mások félévértékelését? -> igen 

Csak a belsősök kapjanak olyan ügyekről emaileket amik a belsősöket érintenek. 

Ne küldjünk fölösleges e-maileket. 

Válaszoljunk az első e-mailre, hogy ne kelljen mindenről sok e-mailt küldeni. 

Szavazások Google-ben, egy ember több szavazatot is le tud adni, ez probléma 

MTA-val kapcsolatban foglalkozni nem lehet az új Választmány megszavazása 
után? -> Szécsi Péter: nem lehet, azért lett most megkérdezve. 

Szórólap az OKTV-sek csomagjába. -> Szecsi Péter: megszavazzuk, hogy ezekre a 
szórólapokra költsünk? -> Megszavazva 

Nagy Donát: A levelezőlisták azért vannak, hogy olvassuk. 

Tegnap este zenés program, nem lehetett aludni, a Választmány szóljon hangos 
események esetén erről, hogy előre tudjuk, hogy nem lehet aludni. 



Gelencsér Orsolya: MTA-val kapcsolatban, pontosan hogyan működik? 

Rancz Adrienn: Ha valaki használja a 104-et akkor pakolja vissza ilyen 
berendezésűre. -> Gerencsér Orsi: a Választmány biztosítsa, hogy legyen rend a 
104-ban valamilyen módon-> Vivi: tudja-e a többi koli, hogy a 104 a miénk? -> 
Szécsi Peti: többnyire igen 

        

6. napirendi pont: Új választmény választása: 

Horváth András összefoglalja, hogy mi pontosan a Választmány feladata. 

Szécsi Péter ismerteti a szavazás menetét: bárki jelölhet bárkit, ezt a jelölést el lehet 
fogadni, és vissza lehet utasítani. 

Szavazócetlik kiosztása. 

Számlálóbiztosok: Kosztolányi Kata, Kenéz Lili, Németh Flóra szavazással 
jóváhagyva. 

 

Jelölések: Csenki János Tivadar, Porupsánszki István, Horváth András, Bodolai 
Előd, Mógor Fruzsina, Knoch Júlia, Várkonyi Dorka, Rancz Adrienn, Szobota 
András, Simkó Irén, Záhorsky Ákos, Kenéz Lili, Nagy Donát, Pacskó Vivien, Édes 
Lili, Ciuciu-Kiss Jenifer Tabita, Gáspár Attila, Rába István, Szemerédi Levente, 
Kassai Levente, Tófalvi Tamás, Döbröntei Dávid, Medvegy Anna, Lajer Panna 

 

Ezek közül azok, akik elfogadták:  

 Csenki János Tivadar: 36  

 Porupsánszki István: 52 

 Horváth András: 38 

 Bodolai Előd: 25 

 Mógor Fruzsina: 38 

 Knoch Júlia: 13 

 Szobota András: 33 

 Záhorsky Ákos: 32 

 Ciuciu-Kiss Jenifer Tabita: 7 

 Kassai Levente: 10 

 Döbröntei Dávid: 11 

   

Leadott szavazatok száma: 61. 

  

Végső választmányi tagok: 

 Porupsánszki István - Választmányi elnök 

 Csenki János Tivadar - Gazdasági alelnök 



 Mógor Fruzsina 

 Horváth András 

 Szobota András 

 Záhorsky Ákos 

 Bodolai Előd 

   

Szécsi Péter a közgyűlést lezárta. 

   


