
2018.02.15. – Az ELTE Bolyai Kollégium félévnyitó Közgyűlése 
(2017/18 II.)

Több mint 47 fő megjelent, tehát több mint 50%-a a kollégistáknak, így 
határozatképes a közgyűlés.

Levezető elnök: Horváth András, szavazással jóváhagyva

Jegyzőkönyvvezető: Kenéz Lili, szavazással jóváhagyva

Kürti Jenő igazgatói beszámolója: Köszönet a választmánynak, a leköszönő 
elnöknek (Telek Máté). Titkársági változások, ehhez kapcsolódó igazgatói kérések
a Kancellária felé. Féléves rendkívüli felvételi bizottsági döntések, 6 félévkor 
távozó kollégista helyére 5 külsős tag felvétele megtörtént. 66 fő a belsős tagok 
száma: 12 biológus, 9 fzikus, 7 földtudomány, 10 kémia, 14 informatika, 14 
matematika. Jelenléti ív körbeadása. A kollégiumi beszerzéseket leállította 
novemberben a Kancellária, ezért lekötések történtek, de nem mindent hagytak 
jóvá. Az új költségvetésbe megint be lettek véve ezek a tételek. Tavaszi félévre 
tervek: Bolyai Konferencia (Csenki János, Sütő Péter a főszervezők, ápr. 14-15.), 
Csütörtök Esték program (Gelencsér Orsolya, Telek Máté), szakszemináriumok, 
nyelvórák, levelezős verseny, kirándulások (Galambos Klaudiának köszönhetően, 
mint mindig). Félévértékelés, kollégiumra vonatkozó vélemények és kritikák 
(kosz van a konyhában). A leselejtezett tárgyak leltárral egyeztetése megtörtént. 
Felvételi szabályzat a közeljövőben elkészül.

Igazgatói beszédhez kapcsolódó megjegyzések: 

- lehet, hogy kevés lesz a szabad hely a következő felvételikor, erre milyen 
megoldások lehetnek

- beszerzendő és régi könyvek leltári számának tisztázása

Oklevelek átadása az új tiszteletbeli tagoknak.

Telek Máté, a választmányi elnök beszámolója: KolHÖK-ülés és Interkoll-
fórum beszámoló. Előző évben történt: 

I. félév: BOKONF, színházak, Belzebub, folyosóbuli, évzáró, bolyais speciális 
beszerzés, extrakurzus: pszichológia, Bödönke, levelezős verseny döntője, 
felvételi

II. félév: Bolyatábor Velencén, Kollégium 25. évfordulója, Apaf Kollégium 6 tagja 
látogatott ide, NeSzE kiadása, bolyais nyakkendő sürgős pótlása szükséges, 
Eötvös5 futóverseny bolyais csapattal indult, először a történelem során, 
könyvtári rendrakás, bioszos kirándulás, folyosóbuli, színház, csillagvizsgáló 
látogatás, sportnap (nem foci), extra kurzus: photoshop, 4 hallgatói vitafórum a 
felvételi szabályzatról, Belzebub, Kolimikulás, MÜPA vetítések

19.30: Az Elnök lemond

Az elnök beszámolóját többségi szavazattal elfogadjuk.

BOKONF-helyzet (Csenki János): Még hiányzik néhány felelős, koordinátor. 
Plakátolásra buzdít mindenkit.

Szobota Andrást megszavazzuk, hogy átadhassa a „BÖK-csokikat” a kollégiumért
sokat dolgozó egyéneknek. Mindenki nagyon örül. 



Kérdések: 

- Az egyetemi TDK-n kiosztandó tiszteletbeli tagságokról nem mindenki 
tudott, így az egyik szak kimaradt ebből a lehetőségből. 

- Mit csinál a választmány? Heti egy gyűlés, tennivalók megbeszélése, 
munkák összefogása, adminisztrálása, feladatok leosztása. Főleg félévek 
elején és végén sok a szervezendő. Kollégium hallgatóit képviselik. Sok 
levelezés.

Új választmány választása:

Számlálóbiztosok: Németh Flóra Boróka, Kiglics Mátyás, Csenki János Tivadar

Szavazás menetének ismertetése.

A jelöltek és a rájuk leadott szavazatok száma: Horváth András (43), 
Porupsánszki István (46), Szobota András (40), Szabó Eszter (20), Galambos 
Klaudia (34), Szécsi Péter (28), Sipos Ágoston (16), Bodolai Előd (15), Mógor 
Fruzsina (13), Medvegy Anna (7), Farkas Borbála (4), Borbényi Márton (6), Nagy 
Donát (16)

58 fő adott le szavazatot.

Az új Választmányba az 5 legtöbb szavazatot kapó kollégista került be 
automatikusan, és ők éltek azzal a jogukkal, hogy bevehetik a 6. és (az egyik) 7. 
legtöbb szavazatot kapó kollégistát is.

Így az új választmányi tagok: Horváth András, Porupsánszki István, Szobota 
András, Galambos Klaudia, Szécsi Péter, Szabó Eszter, Sipos Ágoston

A megválasztott Választmány a tagjai közül elnököt és gazdasági elnökhelyettest 
választott.

Az új választmányi elnök: Horváth András, egyhangúlag megszavazva

A(z új) gazdasági elnökhelyettes: Porupsánszki István, egyhangúlag megszavazva

Budapest, 2018. február 15.

Kenéz Lili

jegyzőkönyvvezető


