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EMLÉKEZTET Ő 

Helyszín: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13. igazgatói iroda 

Időpont: 2014. február 17. 20:15-21:10  

Jelen vannak: Csorvási Nikolett, Nagy Anikó, Mihálykó András, Zöldi Miklós, Damásdi Gábor, 

Hoksza Zsolt 

 

• 20:15-kor elkezdődik az ülés. 

• Csorvási Nikolett vállalja az emlékeztetők írását, illetve megegyezés történik, hogy 

azok a honlapra ki fognak kerülni, ahol a kollégisták is megtekinthetik őket. 

• Kommunikációs tevékenységeket és a honlap tartalmi frissítését Zöldi Miklós 

vállalja.  

• A mindennapos működéshez szükséges beszerzéseket Mihálykó András vállalja. 

• A Választmányi levelezőlista problémás, Nagy Anikó vállalja, hogy a külső 

megkeresésekre Választmánnyal egyeztetve reagál, elkerülve a félreértéseket. 

• A kollégium szakkollégiumi minősítése hamarosan lejár, aminek újbóli 

megpályázása a  Választmány fontos feladata lesz. 

• Február 21-én kerül megrendezésre a következő Interkoll, amelyen a Kollégiumot 

képviselni kell. 

• Az Illyés Sándor Szakkollégium megkereste a Választmányt azzal a kéréssel, hogy a 

könyveiket elhelyezhessék a könyvtárban, azzal a kiegészítéssel, hogy biztosítsunk 

kulcsot a könyvtárosuk számára, aki így felelősséget tud vállalni a könyvtár általuk 

való használatáért. A Választmány ez ügyben keresi még Illés Tamást és Babinszki 

Bencét, de alapvetően támogatja. 

• A kollégistákat Hoksza Zsolt tájékoztatni fogja a legutóbbi Közgyűlésről és arról, 

hogy  a legközelebbi Csütörtök Este (február 20.) elmarad, helyette színházlátogatás 

lesz egy későbbi időpontban. 

• Házirend módosítása folyamatban van a többi kollégium részvételével. 

 
 

VÁLASZTMÁNY  



  

 

• Idén a Bolyaira is hárul a következő Szakkollégiumi Napok megszervezésének 

feladata. 

• Választmány szeretné, hogy az 5. emeleti folyosó végi szoba szárítószobaként 

üzemeljen miután a lakók kiköltöznek onnan, illetve ehhez kevésbé kapcsolódóan, 

hogy a közelgő programoknak felelősei kerüljenek kijelölésre. 

• Zöldi Miklós jelezni fogja a karbantartónak a 4. emeleti mosdók tragikus állapotát. 

• A Választmány szeretné, hogy folytatódjanak a nyelvórák, amire úgy néz ki lesz is 

forrás. 

• A kollégium tagjairól a honlapra kerüljenek fel fényképek, lehetőleg "egyenfal" 

előtt, illetve pillanatképek a kollégium életéből. 

• 21:10-kor berekesztik az ülést. 
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