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Közgyűlés – Jegyzőkönyv  

ELTE Bolyai Kollégium 

2021. szeptember 09. 18:15 

 

A közgyűlésen megjelent tagok száma: 69 

A közgyűlés határozatképes.  

A jegyzőkönyvet vezeti: Döbröntei Dávid Bence (a többség elfogadta) 

Az ülés levezető elnöke: Glück Krisztina (a többség elfogadta) 

 

Glück Krisztina üdvözölte a kollégistákat. Igazgató Úr nem tud sajnos jelen lenni, nevében is 

köszönti a megjelenteket. 

A napirendi pontok a következők: (nincs napirendi pont javaslat, a korábban kiküldött pontok 
alapján haladunk) 

1. Választmányi ismertető és évnyitó: GK: az elmúlt fél évben – négy nappal a 

megválasztása után költözni kellett, a járvány miatt. A tavaszi program online térbe 

került, ezen a lelkes emberek részt vehettek. A választmányi ülések a Teams felületen 

hétfőnként zajlottak. A következő félévben is erre lehet számítani, bár jelenléti 

formában, az ülések nyilvánosak. A programokhoz kellenek a lelkes segítők, használjuk 

ki, hogy nincs karantén. A költözés még zajlik, sürgősen (vasárnapig) ki kell üríteni a 

társalgót (különben Ákos bosszút áll). A konyhai ügyeletes rendszer holnaptól indul, a 

konyhát is tartsuk tisztán! Iratkozzatok be a titkárságon.  

Gazdasági elnökhelyettesi beszámoló: (Döbröntei Dávid) az előző félévben nem voltak 

kiadások, és bevételek sem a járvány miatt. Szerencsére a nyáron elindultak a 

programok: a Bödönke, a Felvételi és a Bólyatábor is megrendezésre került.  

2. Felelős rendszer: GK ebből mindenki vegye ki a részét. Az emailben kapott táblázatban 

lehet feladatokra jelentkezni. Új feladatkörrel bővül a felelős rendszer: „marketing” 

munkacsoport alakul a külügy részeként, melynek célja a kollégium népszerűsítése. 

Kátay Tomi: legyen rend a konyhában, próbáljuk meg az ügyeletesek feladatát 

könnyíteni.  

3. Őszi programok: végre lehet programokat tartani. A mai az első Csütörtök Este: 

interdiszciplináris esemény, kiváló előadókkal. Ebben Baglyas Mártonnak lehet segíteni 

a szervezésben. Kátay Tomi beszél a Bólyaavatóról: küldött róla e-mailt: szeptember 
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30-án 18-tól a 104-ben, kérdezni is lehet. GK: Többnapos kirándulás ebben a félévben 

sajnos nem lesz, a járványhelyzet nem biztos, hogy lehetővé teszi. A többi program, 

Kolimikulás, Belzebub nem marad el, erről Kosztolányi Kata beszél: lesz kórus 

(Bochor), erre gyertek bátran. A Belzebubon, ami egy kisebb hangverseny, zenélni is 

lehet.  

4. Tájékoztató a gólyáknak. Jelentkezzetek feladatokra, csatlakozzatok a közösségi 

médiában tartott csoportokhoz, jelentkezni kell, és az adminisztrátorok felvesznek. 

Készül egy üdvözlő üzenet, kisokos, a felsőbb évesek ebben segíthetnek. A honlapra 

kell majd kép, ezt ne feledje senki!  

5. Kérdések: Dósa Anna: Lesz-e közös kollégista chat? DD: Szerintem nincs értelme 

ennyi emberrel chatet csinálni. GK szerint sem. Nem lesz közös chat.  

Több kérdés nem merült fel. 

 

Glück Krisztina levezető elnök megköszönte a jelenlevők figyelmét és berekesztette a 

közgyűlést.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. szeptember 09. 

 

 Döbröntei Dávid Bence 

 jegyzőkönyvvezető 

 

  

 Glück Krisztina 

 levezető elnök 

 


