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A Közgyűlés 58  fővel határozatképes. 

Hoksza Zsolt jegyzőkönyvvezetőnek jelöli Nagy Anikót. A Közgyűlés 56 igen 0 nem 2 tartózkodás 

mellett elfogadta Nagy Anikót jegyzőkönyvvezetőnek. A Közgyűlés 56 igen 0 nem 2 tartózkodás 

mellett elfogadta Hoksza Zsoltot levezető elnöknek. A napirendi pontokhoz nem érkezett módosító 

javaslat. 

Tervezett napirendi pontok: 
 

1. Elnöki beszámoló 

2. Egyebek 

1. Elnöki beszámoló 

Hoksza Zsolt beszámol az elmúlt időszak történéseiről, a Kollégiumot érintő fejleményekről. Ezek 

egyike a Szakkollégiumi Stratégia, melyet az egyetem vezetésének koordinációja mellett dolgoztak ki 

az ELTE szakkollégiumainak igazgatói. Ez a dokumentum részletesen áttekinti a szakkollégiumok 

jelenlegi modelljeit, illetve a tehetséggondozás ezen formájának kijelöli a stratégiai irányvonalait. Ez 

egyúttal bizonyos finanszírozási szempontok megállapítását is tartalmazza. A stratégia a következő 

héten lesz a Szenátus napirendjén, ahol reményeink szerint elfogadásra is kerül.  

A Szakkollégiumok Egyeztető Fórumának tevékenysége kapcsán beszámol a szakkollégiumi 

minősítési eljárásban bekövetkező változásokról. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 

kormányrendelet nyári módosítása során a minősítési eljárás kikerült a SZEF hatásköréből. Ennek a 

módosításnak az értelmében az Oktatási Hivatal tartja nyilván és a felsőoktatási intézmény működési 

engedélyének felülvizsgálata keretében ellenőrzi a szakkollégiumok tevékenységét. 

Hoksza Zsolt beszámol továbbá arról is, hogy a Választmány tervezi egy új alapszabály megírását. Ez 

napirendre fog még kerülni várhatóan a tavaszi félév elején. Megemlíti, hogy bár a kollégiumi 

 
 

 



  

 

hallgatók azt fejezték ki, hogy szeretnék ha végbemenne a teniszpálya felújítása, erre sajnos eddig még 

nem került sor. Reméli, hogy a tavaszi félévben e tekintetben is előremutató lépések születhetnek. 

Hoksza Zsolt átadja szót Zöldi Miklósnak, aki ismerteti, hogy a Választmánynak milyen elképzelései 

vannak a nagyobb közösségi aktivitás elérése céljából. Mivel sokszor van hatáskörbeli vita, illetve 

nagyon egyenlőtlenül vannak terhelve a kollégisták közösségi munkával, ezért érdemesnek tartja 

megfontolni egy olyan új stábrendszer kialakítását, amely elősegítené, hogy a kollégisták többsége 

kivegye valamilyen formában a részét ezekből a teendőkből. Ezt kísérleti jelleggel tavasztól szeretnék 

bevezetni.  

Hoksza Zsolt bejelenti, hogy a következő félév elején tisztújítás lesz és biztat mindenkit arra, hogy 

jelentkezzen majd választmányi tagnak. 

Nagy Dániel kérdést tesz fel a villanykörték helyzetéről. Hoksza Zsolt elmondja, hogy vagy az 

Egyetemi Kollégium, vagy a Bolyai Kollégium mindenképpen fog lépéseket tenni a problémák 

megoldása érdekében. Damásdi Gábor megjegyzi, hogy tudtával már el is indult a villanykörték 

beszerzése. Nagy Donát felveti, hogy ha úgyis készül új alapszabály, bizonyos formalitásokat ki 

lehetne venni belőle. Hoksza Zsolt ezzel részben ért egyet és leszögezi, hogy az alapszabályról minden 

kollégista kifejtheti majd természetesen a véleményét, sőt, ezt szeretné is kérni. Mivel a beszámolóhoz 

több kérdés nem érkezik, így lezárja a napirendi pontot. 

2. Egyebek 

Mivel senkinek nincs egyéb témájú hozzászólása, Hoksza Zsolt 18:47-kor berekeszti a Közgyűlést. 
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