
Jegyzőkönyv – 2021. 02. 11. 
Készítette: Döbröntei Dávid Bence 

Helyszíne: Microsoft Teams / ELTE Bolyai Szakkollégium 

Záhorský Ákos vezeti le a közgyűlést (többség megszavazta) 

Döbröntei Dávid Bence írja a jegyzőkönyvet (többség megszavazta) 

A Közgyűlés határozatképes (a tagok több, mint 50%-a, 57 kollégista megjelent) 

Napirendi pont módosítás nem érkezett, az előre kiküldött napirendi pontok következtek: 

1. napirendi pont: Dr. Józsi Mihály Krisztián Igazgató Úr beszámolója 
 Sajnos a kollégium nem működik a szokásos módon, de szerencsére van lehetőség 

bentlakásra. Visszaköltözni kérvénnyel lehet. 

 Az épület felújítása zajlik, az energetikai kazán felújítás során mindenkinek ki kell 
majd költöznie. Ennek időpontja még egyeztetés alatt áll. Jövő héten lesz róla 
egyeztetés. A felújítás a Kancellária hatásköre.  

 A fűtés helyzete [Kátay Tamás: elviselhető]: reméljük, hamarosan megoldódik. 
Problémákkal (valami meghibásodik) a gondokot keressük. 

 Szobota András és Ciuciu Kiss Jennifer szervezi az online Bolyai Konferenciát.  

 Nyelvtanfolyamok is online indulnak, és folytatódnak, ennek felelőse Baglyas 
Márton. Negyedik nyelvtanfolyam is elindulhat akár. Az érdeklődés kicsit 
visszaesett.  

 A beszámolókhoz az elért eredményekre szüksége van Igazgató Úrnak. 

 Kollégiumok költségvetése, finanszírozási rendszer változhat. Reméli, hogy ezzel az 
alapvető tevékenységek finanszírozása biztosítva lesz.  

 A pályázatok kapcsán köszöni a választmány munkáját. Bátorítja, hogy továbbra is 
többféle pályázatot adjunk be. 

 Köszönetnyilvánítás (választmány, mindenki, aki tett a közösségért) 

 Bentlakókat kéri, hogy a szabályokra fokozottan figyeljenek.  

 Kérdések: Várkonyi Dorka: biztosan online lesz az egész félév? JM: Talán a szakmai 
gyakorlatokat tavasszal meg lehet tartani. De nem tudja, szerinte online lesz.  

2. napirendi pont: Záhorský Ákos választmányi elnöki beszámolója 
 Kollégium bezárása vészhelyzetben, példa nélküli.  

 Programok elmaradtak: 
o Kürti Igazgató Úr lemondta a Csütörtök Estéket. Kiköltözés. Bolyai Konferencia 

elmaradt, Belzebub, Levelezős Verseny döntője sem került megrendezésre 
o A Bödönkét sikerült megszervezni Kenéz Lilit és Kátay Tamást illeti köszönet 
o A felvételi online volt, sokat elvett a varázsából. Köszönet Horváth Andrásnak a 

főszervezőnek, és mindenkinek, aki valamilyen formában részt vett.  
o Sajnos Bólyaavató, Bólyatábor is elmaradt.  



o Ezen enyhítettek a kirándulások: Horváth Andrist, Kosztolányi Katát, Lezsák 
Domonkost illeti köszönet a szervezésért 

o Kolimikulás, őszi kirándulás, extrakurzus sem volt. 
o Második kiköltözés után szerencsére kérvénnyel lehetett maradni.  

 Mivel telt az év?  
o Visszaköltözés utáni rendrakás. (pl: női mosdóban csap) Lesz új konyhabútor.  
o Kiköltözés gördülékenyen ment. Sokan segítettek. 
o Kommunikációs csatornák aktívabbak voltak, mint valaha: Kolhök, Interkoll 

megbeszélések rendszeresek voltak.  

 Szkoll Pályázat: minden program elmaradt, amit ebből finanszíroztunk volna (pl. 
színház): folyamatos hosszabbítások ellenére sem sikerült a pénzt elkölteni a 
járványhelyzet miatt. Az idei tanévre szóló pályázatot november-december táján 
bírálták el. Sajnos most először nem kapott támogatást a kollégium. Több 
szakkollégiummal is hasonló dolog történt. Ezzel kapcsolatban több Interkoll ülésen 
volt megbeszélés, megpróbáltunk közösen lépni, információt kérni. Formai okra 
hivatkoztak, ezért nem lehetett fellebbezni.  

Az elnöki beszámolót a többség elfogadta.  

3. napirendi pont: Csenki János gazdasági elnökhelyettes beszámolója 
 bevételek, kiadások 
 beszerzések: Konyha, WC papír (28 km), szappan, társasjáték 
 egyéb kiadások  

A beszámolót jelentős többség mellett elfogadta a Közgyűlés. 

4. napirendi pont: Egyéb és kérdések 
 Ullaga György: kiköltözésre milyen terv van, ha felújítás lesz? ZÁ: a tervről a 

választmánynak jelenleg nincs információja. Nyáron az volt a terv, hogy a KCSSK-
ban leszünk elszállásolva.  

 Horváth András: újra legyen közgyűlés bingó legközelebb 

 Molnár Mátyás: belsős státusszal nem sikerült beköltözni, ez jelent-e problémát a 
visszaköltözésnél? ZÁ: nem jelent gondot, Zádor Igazgató Úrral kell a részleteket 
megbeszélni. 

 Rancz Adrienn: a Kollégiumba való visszaköltözéshez kötelezően karanténba kell-e 
vonulni? ZÁ: Nem teljesen világos, de a hatóság, Zádor az illetékes. Csatlós Botond 
szerint nincs akadálya, nem kell karantén.  

 Glück Kriszti: idén is elindult a levelezős verseny, reklámozzuk, köszöni a 
szervezőknek. Kátay Tamás: van osztható poszt? GK: van, több is.  

 Szobota András: lesz online Bokonf ápr. 10-11. most kezdődik a szervezés. Lehet 
majd ez is népszerűsíteni.  

 Várkonyi Dorka: lesznek-e online sütik? ZÁ: Sajnos nem. Kiglics Mátyás: a honlap 
nem használ sütiket. 

 Rancz Adri: taps Kis Zolinak, hogy az Igazgató Úr ajándékát megszervezte 



5. napirendi pont: új választmány megválasztása 
 Technikai információ: a falon keresztül lesz a szavazás, bárki jelölhet bárkit, ezt a 

jelölést el lehet fogadni, és vissza lehet utasítani. 

 Jelölések: Glück Krisztina, Döbröntei Dávid Bence, Pituk Sára, Világos Blanka, 
Záhorský Ákos, Paróczi Orsolya, Csatlós Botond, Kiglics Mátyás, Dörgő Daniella – 
nem fogadta el, Szabó Kristóf – nem fogadta el, Kátay Tamás – nem fogadta el, 
Czirkos Angéla – nem fogadta el, Csahók Tímea – elutasította.  
 

 Leadott szavaztok száma: 52  

 Eredmények:  
o Glück Krisztina - 46 
o Döbröntei Dávid - 34 
o Pituk Sára - 22 
o Világos Blanka - 19 
o Záhorský Ákos - 39 
o Paróczi Orsolya - 23 
o Csatlós Botond - 20 
o Kiglics Mátyás – 39 

Az új Választmányba az 5 legtöbb szavazatot kapó kollégista került be automatikusan, és ők 
éltek azzal a jogukkal, hogy bevehetik a 6. és a 7. legtöbb szavazatot kapó kollégistát is. Így 
az új választmányi tagok: Glück Krisztina, Záhorský Ákos, Kiglics Mátyás, Döbröntei Dávid, 
Paróczi Orsolya, Pituk Sára és Csatlós Botond.  

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

Az új választmányi elnök: Glück Krisztina (egyhangúlag elfogadva) 

Az új gazdasági elnökhelyettes: Döbröntei Dávid Bence (egyhangúlag elfogadva) 

 

Budapest, 2021. 02. 11. 

 

Döbröntei Dávid Bence 

Jegyzőkönyvvezető  


