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$]��OpV�OHYH]HWĘ�HOQ|NH��*O�FN�.ULV]WLQD��D�W|EEVpJ�HOIRJDGWD� 

 

Glück Krisztina üdvözölte a kollégistákat.  

$�QDSLUHQGL�SRQWRN�D�N|YHWNH]ĘN���Kis Zoltán javasolt új napirendi pontot (2.) így módosult 
D]�HOĘ]HWHV) 

1. Igazgatói beszámoló: Józsi Mihály iJD]JDWy��GY|]OL�D�MHOHQOpYĘNHW� A vírushelyzettel 

kapcsolatban reméli márciusra visszaáll minden, felhívja a figyelmet a 

IHOHOĘVVpJWHOMHVVpJUH�� eUGHNOĘGLN�� KRJ\� D� IĦWpVVHO� pV� IHO~MtWiVVDO� NDSFVRODWEDQ� YDQ-e 

probléma, Kátay Tomi: rendben van D� IĦWpV�� %RO\DL� .RQIHUHQFLD� NDSFViQ� D�

N|OWVpJYHWpVUĘO�QHP�WXG�VHPPLW�� ,QWHUNROO�PLQĘVtWpV�LGpQ�OHMiU��Glück Krisztina: meg 

IRJMXN�SiO\i]QL�~MUD�����pYHV�pYIRUGXOy��QQHSVpJ�V]HUYH]pVH�ĘVV]HO��HJ\H]WHW�D�%DUiWL�

Körrel, el kell kezdeni lassan szervezni. SkillX önismereti-|QIHMOHV]WĘ�SURJUDPRN��DSS��

karriertervezés rendszer, ezen belül van egy ELTE-s zárt rendszer, szakkolisokat 

keresnek tesztelésre, a héten kell visszajelezni. MüPa-kapcsolat Csatlós Botond: a 

járványhelyzet miatt nem voltak programok, a j|YĘEHQ�IHOYHVV]�N�PDMG�YHO�N�~MUD�D�

kapcsolatot. Glück Krisztina: Beszéltek-e Kürti Igazgató Úrral a felvételi szabályzattal 

NDSFVRODWEDQ"�,JHQ��QHP�HJ\pUWHOPĦ�D�V]DEiO\]DW�D]]DO�NDSFVRODWEDQ��KRJ\ kinek kell 

jóváhagynia a szabályzatmódosításokat. Baglyas Márton: Csak két nyelv fog indulni, 

H]HN� V]HUYH]pVpW� LQWp]L�� ,JD]JDWy� ÒU� EHV]pOW� ,OGLNyYDO�� D� Q\HOYWDQiUL� V]HU]ĘGpVHN�

rendben lesznek. 

2. Kis Zoltán szabálymódosítás-felvetései: 

o A 6. §-W��D�6]HUYH]Ę�%L]RWWViJ�IHODGDWDLUyO��D]�DOiEELDNNDO�HJpV]tWM�N�NL��

illetve módosítjuk: 

"d) a jelentkezési anyagok eljuttatása a Felvételi Bizottsághoz; 
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d) e) a felvételi közösségi programjainak megszervezése; 
e) f) a felvételi eredményének kihirdetése; 
f) J��D�YiUyOLVWiQ�OpYę�MHOHQWNH]ęN�pUWHVtWpVH�D�IpUęKHO\HN�PHJ�UHVHGpVH�
esetén." 

Indoklás: eddig is része volt a 6]HUYH]Ę�%L]RWWViJ�IHODGDWiQDN, csak 

nem volt része a Szabályzatnak. 0LQĘVWHWW�W|EEVpJJHO elfogadva.  

o A 10. § (2)-t (a feltételesen elfogadott méltányossági kérelemmel 

UHQGHONH]Ę�NROOpJLVWiNUyO��D�N|YHWNH]ĘYHO�HJpV]tWM�N�NL� �$�MHOHQWNH]ęN�

PHJHOę]ę�WDQpYUH�YRQDWNR]y�IpOpYpUWpNHOpVHLW��YDODPLQW�D�PpOWiQ\RVViJL�

NpUHOPHLNHW�D�)HOYpWHOL�%L]RWWViJ�UpV]pUH�D�6]HUYH]ę�%L]RWWViJ�PHJN�OGL��

OHJNpVęEE�D�IHOvételi pályázatok benyújtásának határidejéig."  

Indoklás: A feltételes méltányosságit benyújtott embert nem tudják mi 

alpaján megítélni. Igazgató Úr felvetése PLDWW�D�N|YHWNH]ĘUH�PyGRVXOW� 

�$�MHOHQWNH]ęN�PHJHOę]ę�WDQpYUH�YRQDWNR]y�IpOpYpUWpNHOpVHLW��valamint a 

méltányossági kérelmeiket a róluk szóló határozattal együtt a Felvételi 

%L]RWWViJ�UpV]pUH�D�6]HUYH]ę�%L]RWWViJ�PHJN�OGL��OHJNpVęEE�D�IHOYpWHOL�

pályázatok benyújtásának határidejéig.". 0LQĘVWHWW�W|EEVpJJHO elfogadva. 

Kátay Tamás megkérdezte, hogy mikor lesz beszélgetés a felvételivel 

kapcsolatban Glück Krisztina eOĘEHQ�V]HUHWQp��KiURP�KpW�HOWHOWpYHO�

IRJXQN�LGĘSRQWRW�YiODV]WDQL��DPLNRU�PiU�OHKHW�DEEDQ�D�IRUPiEDQ� 

3. Választmányi elnök beszámoló (Glück Krisztina): A választmányi ciklus nehezen 

indult, négy nappal az új választmány megválasztása után költözni kellett a KCsSK-ba, 

GH�D�IĘ�FpO�HN|]EHQ�LV�D�N|]|VVpJpStWpV�YROW�� 

x Változtatások: dokumentálva vannak a választmányi J\ĦOpVHN�� IHQW� YDQQDN� D�

honlapon. KROL� QpSV]HUĦVtWpVpQ� GROJR]XQN: aktívabb facebook-oldal, 

iskolalátogatások. LHYHOH]ĘOLVWiN�� 9iODV]WPiQ\KR]� pUNH]Ę� OHYHOHN� V]ĦUpVH� pV�

témakör szerinti csoportosítása. Nyomtatási rendszer újítása: falon keresztül 

lehet nyomtatni és egy adott mennyiség felett fizetni kell, ezért kevésbé 

papírpazarló. Választmányon belül Sári helyére Blanka lépett, aki a programok 

szervezését vette át, Boti a külügyet, Ákos a TRendet. Tervek: CsütEsték 

struktúrájának megreformálása. 

x Megvalósult programok felsorolása azzal együtt, hogy kinek jár köszönet ére: 

BOKONF ± Ciuciu-Kiss Jenifer Tabita és Szobota András, Szalay Péter rektori 

pályázatáról beszélgetés, kvízest - Glück Krisztina, gyilkosos játék ± Pituk Sára, 
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OjáDuBoiSz ± Glück Krisztina�� IHOYpWHOL� UHNRUGPHQQ\LVpJĦ� IHOYpWHOL]ĘOYHO� - 

-HQL��OHYHOH]Ęs YHUVHQ\�G|PWĘMH, bólyatábor ± Várkonyi Dorka és Hargita Dávid, 

bólyaavató ± Kátay Tamás, kolimikulás ± 0LNXOiV� =VyILD� pV� .ĘU|VL� ÈNRV��

folyosódekorálás, sportnap ± Szemerédi Levente, NFK-val közösen szervezett 

pinpongbajnokság- Osztényi József, részt vettünk a MunCsatán ± Pituk Sára és 

a NYATA-n. 

Tervek: több szakkolis közös program szervezése. 

x Egyéb: Tavasszal megvalósult a pulcsirendelés, tervezünk idén tavasszal is. 

Újbuda önkormányzati pályázaton informatikai eszközökre pályáztunk. 

Vendégül láttuk a FVLOODJiV]DWL�GLiNROLPSLD�YHUVHQ\]ĘLt.  

A beszámolót a többség elfogadta. 

4. Gazdasági elnökhelyettes beszámolója (Döbröntei Dávid Bence): Bevételek és 

NLDGiVRN�IHOVRUROiVD��QĘWWHN�D�NLDGiVRN��PHUW�WXGWXQN�V]HUYH]QL�SURJUDPRNDW��pV�W|EE�

konyhai beszerzés is volt. Elnézést kért, hogy néha nem volt WC-papír a mosdókban, 

GH�H]pUW�QHP�FVDN�Ę�D�KLEiV��KDQHP�D�:&-SDStU�IHOHOĘV|N�LV��Sok WC-papírt használtunk 

el, lényegesen többet, mint eddig években��pUGHPHV� OHQQH�EHV]pOQL�HUUĘO�  Kis Zoltán 

Azért fogy a WC-SDStU��PHUW�URVV]�PLQĘVpJĦ. Záhorsky Ákos Ha csak ötödik emeleti 

fiúk vannak a TRHQG�PXQNDFVRSRUWEDQ��DNNRU�FVDN�ĘN�WXGQDN�:&-SDStU�IHOHOĘV|N�lenni. 

$�IRJ\iVQDN�YDOyV]tQĦOHJ�YDQ�PiV�RND�LV��PHUW�PpJ�URVV]DEE�PLQĘVpJĦEĘO�LV�LUUHiOLV��

A beszámolót a többség elfogadta. 

5. Kérdések: Szobota András Ne felejtsen el senki az Alapítványtól támogatást kérni, ha 

NRQIHUHQFLiUD� XWD]LN�� (ONH]GĘG|WW� D� %2.21)� V]HUYH]pVH�� OHV]� V]�NVpJ� segítségre 

SODNiWROiVUD�pV�IĘEE�IHODGDWRN�HOOiWiViUD�LV��Varga Vázsony A facebook oldalon is van 

esemény, osszuk meg minél többen. Várkonyi Zsombor Felvetette problémaként, hogy 

gyakran nincs elmosogatva esténként. Csenki János $]�D�IĘ�SUREOpPD��KRJ\�D]�HPEHU�

nem mosogatnak maguk után nap közben. Szünder Ferenc Akkor nincs elmosogatva, 

ha kevesen vannak a kollégiumban, egyéb esetben annyira nem él a probléma. Varga 

Vázsony Dolgozzunk ki egy fórumot, ahol lehet ezeket cserélgetni, ez megoldaná a 

problémát. Kátay Tamás .HOOHQH�HPOpNH]WHWĘ�H-mail.  Zsubrits Ábel Nem kell csoport, 

mert csak spam lenne. Szemerédi Levente Húzza ki magát a listán, aki tudja, hogy nem 

fog elmosogatni. Varga Vázsony 0LQGHQNLQHN� OHJ\HQ� IHOHOĘVVpJH�� KRJ\� HO� OHJ\HQ�

mosogatva vagy általa vagy más által. Szünder Ferenc Azok lekerülnek-e a listáról, akik 

nem mosogatnak? Csenki János Igen, ez történik. Szünder Ferenc  Ne kerüljön rá senki, 
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automatikusan, jelentkezni kelljen. Szigorítsunk azon, hogy ki kerüljön le a listáról. 

Kátay Tamás Ne kelljen jelentkezni a listára, kellemetlen, ha kevesen mosogatnak. 

Hargitai Dávid Ugyanazokra a napokra kerülnek emberek, ez tud kellemetlen lenni, 

sokat segíteQH� D� KHO\]HWHQ�� KD�PHJ� OHKHWQH� WHNLQWHQL� D]� HOĘ]HWHVW� pV� D]W�PyGRVtWDQL��

Csenki János Ez megoldható, Koós Márton Támogatja a javaslatot, mert a hétvégén 

bennmaradástól függ, hogy tud-e és szívesen mosogat-e akkor valaki. 

Eredmény: (OĘUH�NLN�OGpVUH�NHU�O�D�mosogatási tálázat, amiben lehet jelezni, ha valaki 

RO\DQ�QDSUD�YDQ�EHRV]WYD��DKRO�QHP�OHKHW�PRVRJDWQL��(]HN�PHOOHWW�KD�LGĘN|]EHQ�GHU�O�

ki, hogy valaki nem tud mosogatni, kihúzhatja magát a konyhai listán.  

Glück Krisztina Két extrakurzus lesz: mindfullness és barlangászás. Lesz kirándulás 

Aggtelek környékére. Csatlós Botond 0LQGIXOOQHVV�NXU]XV�HJ\�IpOQDSRV�pOĘ�UpV]EĘO�pV�

kb. 4x2 óra online utánkövetés. Kátay Tamás Miért nincs tavaszi szünetben? Glück 

Krisztina Igényfelmérés D]�LGĘSRQWUyO� 

6. Új választmány megválasztása Kiglics Mátyás ismerteti a választás folyamatát. 

Jelölések: *O�FN�.ULV]WLQD��.LJOLFV�0iW\iV��0HQGHL�%DUQD��2V]WpQ\L�-y]VHI��+HJHGĦV�

Dániel, Várkonyi Zsombor, Varga Vázsony nem fogadta el, Nagy Rebeka, Kátay Tamás 

nem fogadta el, Záhorsky Ákos nem fogadta el, Kis Zoli, Döbröntei Dávid, Paróczi 

2UVRO\D��3LWXN�6iUD�QHP�IRJDGWD�HO��'|UJĘ�'DQLHOOD�QHP�IRJDGWD�HO, Szobota András 

nem fogadta el, Takács Dóra 

Leadott szavazatok száma: 64 

Eredmények: 

x Glück Krisztina ± 59 

x Mendei Barna ± 11 

x Paróczi Orsolya ± 46 

x Döbröntei Dávid ± 52 

x Takács Dóra ± 16 

x Kiglics Mátyás ± 46 

x Osztényi József ± 25 

x +HJHGĦV�'iQLHO�± 5 

x Várkonyi Zsombor ± 17 

x Nagy Rebeka ± 9 

x Kis Zoltán Sándor ± 16 
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Az új választmányba az 5 legtöbb szavazatot kapott kollpJLVWD�NHU�OW�EH�DXWRPDWLNXVDQ�pV�ĘN�

éltek azzal a jogukkal, hogy bevehetnek 6. és 7. tagot is, a 7. helyen holtverseny alakult ki, ezért 

a Választmány fix tagjai többséggel megszavazták Takács Dórát 7. tagnak. 

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 (egyhangúlag elfogadva) 

 

*O�FN� .ULV]WLQD� OHYH]HWĘ� HOQ|N� PHJN|V]|QWH� D� MHOHQOHYĘN� ILJ\HOPpW� pV berekesztette a 

N|]J\ĦOpVW 20:20-kor.  
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 Paróczi Orsolya 

 MHJ\]ĘN|Q\YYH]HWĘ 

 

  

 Glück Krisztina 

 OHYH]HWĘ�HOQ|N 

 


