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A közgyűlés 36  fővel nem határozatképes. 
 
Tervezett napirendi pontok: 

1. Beszámolók 

2. Házirend módosítása 

3. Kollégium fejlesztési terve 

4. Egyebek 

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek választja Pós Esztert és levezető elnöknek Hoksza Zsoltot. Az 
előzetesen kiküldött tervezett napirendi pontokat Hoksza Zsolt ismerteti, amit a Közgyűlés 0 
tartózkodással, 0 ellenszavazattal egyhangúlag elfogad. 
 
 

1. Beszámolók 

Hoksza Zsolt: röviden beszámol a Választmány munkájáról, valamint a folyamatban lévő 
projektjeiről. Először megemlíti, hogy május folyamán tervezik egy erdélyi kirándulás 
lebonyolítását, amelyre forrást a szakkollégiumi pályázat biztosítana pozitív elbírálás esetén. 
Erre 400 000 Ft a megpályázott összeg és nagyjából 15 kollégista tudna rajta részt venni. 
Ennek főszervezője Zöldi Miklós. Áprilisban kerülne sor egy tavalyihoz hasonló kirándulásra. 
A helyszínről még nem született döntés. Ennek a kirándulásnak Oravecz Éva, Csorvási 
Nikolett és Pálos Zsófia a szervezői. Szintén a szakkollégiumi pályázat finanszírozásából 
valósulna meg a könyvtárbővítés, amelyről az igényfelmérés lassan lezárul és megkéri a 
könyvtárosokat (Babinszki Bence és Illés Tamás), hogy nézzék majd át ezt a listát. Nyelvi 
kurzusok indításáról is van igényfelmérés: angol valószínűleg indulni fog, a szavazatok 
alapján a kezdő német, francia és kínai áll még jól. 

A kollégisták érdeklődnek, hogy mennyi ennek az átfutási ideje, amire Pós Eszter válaszol: 
körülbelül két hét. 

Hoksza Zsolt: felkéri Mihálykó Andrást, hogy osszon még meg információkat a társasággal. 

Mihálykó András: olyan elhatározás lett, miszerint mindenkiről fényképet fognak csinálni, 
amire megkérték Merényi Zsoltot, hogy rendezzen be egy kisebb műtermet a szobájában. Egy 
hónapos határidőt szabva kéri a kollégistákat, hogy készítessen magukról fényképet. A Bolyai 
Konferencia során lesz erre először lehetőség.  

 
 

 



  

Hoksza Zsolt: köszöni az ismertetést. Kiegészítésül elmondja, hogy ennek fő célja a honlap 
fejlesztése és frissítése. Megemlíti, hogy van egy dokumentum, ami a honlap átdolgozásával 
kapcsolatos vállalásokat tartalmazza és kér mindenkit, hogy vegyen részt ebben a munkában. 

Damásdi Gábor: készülnek pólók, amikre jövő hét pénteket ígérték határidőnek. 

Hoksza Zsolt: ha nincs senkinek kérdése, akkor lezárná a napirendi pontot. 

2. Házirend módosítása 

Hoksza Zsolt: a Házirend módosításai ki lettek küldve, azonban érkeztek újabb módosítások 
azóta. Figyelembe véve, hogy a Közgyűlés nem határozatképes, így ennek tárgyalása most 
elmarad. Jövő hét csütörtökön újra összehívásra kerül a Közgyűlés a Csütörtök Este előtt, 
amelynek egyetlen napirendi pontja a Házirend tárgyalása lesz. Lezárja a napirendi pontot. 

3. Kollégium fejlesztési terve 

Hoksza Zsolt: ahogy igazgató úr a félévnyitón említette a Kollégium rendelkezik forrással, 
amely elköltéséről kellene, hogy döntsenek most a kollégisták. Korábban ki lett kérve erről a 
véleményük, amelyeket a továbbiakban felvázol röviden. Kiegészítésül megjegyzi, hogy mivel 
most a kollégium nem áll rossz anyagi helyzetben érdemes nagyobb tételekben gondolkodni, 
mert nem lehet előre tudni, hogy a jövőben hasonlóan kedvező körülmények lesznek-e 
adottak. A vizesblokk teljes felújítása az egyik. Megjegyzi, hogy ha nem is teljes felújítást, de 
valamit mindenképpen kell kezdeni az 5. emeleti zuhanyzókkal. Az ötletek között szerepel 
még továbbá a teniszpálya rendbetétele. Ennek előnye, hogy színesebb sportolási paletta állna 
a kollégisták rendelkezésére; állítható hálóval nem csak teniszezésre, hanem röplabdázásra is 
lenne lehetőség. Focipálya burkolása is felmerült, illetve a focipálya hálóinak cseréje, világítás 
fejlesztése. Érkezett javaslat a kertben tanulórész,  pavilonszerű kiülő rész kialakítására. Ezt a 
Választmány egyhangúlag támogatja és megvalósíthatónak tartja. További javaslat a folyós 
átfestése, illetve a linóleumok cseréje. Emellett főleg esztétikai szempontok szólnak. 
Felmerült még a szobákban található székek cseréje. 

Dr. Szalay Péter: kifejti, hogy erre nem nagyon lát lehetőséget jelenleg. 

Hoksza Zsolt: köszöni a korrigálást. Az ügyrendi javaslat az lenne, hogy nyíltan szavaz 
mindenki egy projektre, amit szeretne, ha megvalósulna. A kerti tanulórészre nem érzi 
szükségesnek, ugyanis azt a Választmány mindenképpen meg szeretné valósítani.  

Kalina Kende: kérdezi, hogy nem lenne-e jobb, ha az ember minden olyanra szavazhatna, amit 
támogathatónak tart. 

Mihálykó András: a nagyobb beruházások közül csak egyet lehet megvalósítani.  

Pós Eszter: érdeklődik, hogy a vizesblokk teljes felújításának költsége azonos nagyságrendben 
van-e a teniszpályáéval. 

Hoksza Zsolt: a teljes felújítás nagyjából igen. 

Dr. Szalay Péter: néhány kiegészítést tesz. A focipálya műfüvesítése költségei nagyobbak, 
mint, ami rendelkezésünkre áll. Egy kerti pavilont ő is jó ötletnek tart, de ehhez feltétlenül 
szükséges lenne WiFi is, hiszen most már tanulni is nehézkes nélküle. A vizesblokk felújítása 
rendkívül drága is lehet. Technológiailag különböző megoldások jöhetnek szóba. A jelenlegi 
rendszerben központilag alakul ki a víz hőmérséklete. Ez nem feltétlenül függ össze azzal, 
hogy nyomógombbal működik. A nyomógomb lecserélése ellene lenne a kollégiumok 
alapvető irányvonalának, azonban az egyéni hőmérséklet beállítás megoldható lenne. Ez 
valószínűleg nem egy olcsó megoldás.  



  

Hoksza Zsolt: köszöni a megjegyzéseket, majd visszatérve a választás menetére, a 
Választmány azon az állásponton volt, hogy az a legideálisabb, ha egyre szavazhat mindenki. 
A focipályánál csak a burkolásról szavaztatna, mert a világítás fejlesztése valószínűleg kisebb 
árkategória. 

A szavazás eredménye: vizesblokkok teljes felújítása 8 fő, teniszpályák fejújítása 19 fő, 
focipálya burkolása 5 fő, falak átfestése és padló újraburkolása 0 fő, 4 fő távol maradt. 

Hoksza Zsolt: az eredménynek megfelelően a Hallgatói Önkormányzat részéről az lesz 
kommunikálva, hogy a teniszpálya felújítását szeretnénk. A napirendi pontot lezárja. 

4. Egyebek 

Babinszki Bence: kérdezi, hogy ettől függetlenül azért lehetne-e kezdeni valamit a 
vizesblokkokkal esetleg kisebb költségvetéssel. Például a vakolatot levakarni, újrafesteni, a 
csapokat kicserélni.  

Dr. Szalay Péter: kiemeli, hogy ettől a nagyobb beruházástól függetlenül bármi olyan 
probléma van, amit meg kell oldani, arra lehet forrást találni. Ezt jelezni kell. 

Babinszki Bence: szeretné jelezni, hogy a mosdókban a 24 órás világítás szerinte nem 
indokolt.  

Több hozzászólás érkezik a problémával kapcsolatban. 

Hoksza Zsolt 20:56-kor berekeszti az ülést. 
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