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Jegyzőkönyvvezető: Czirók Emese

Napirendi pontok:
1. Rozgonyi Eszter EHK beszámolót tart:
 A XI. kerületben 22 óra után nem lehet szeszesitalt árusítani csak azon
vendéglátóhelyeken, ahol meleg ételt is felszolgálnak, így a kollégiumi klubokban sem.
Ezért az EHK felvette a kapcsolatot egy független kerületi képviselővel, és tüntetést
szervez péntekre (június 5.) délelőtt 9-től 14 óráig. A szervezéshez minden karnak ki
kell állítani egy HK létszámával megegyező nagyságú szervező gárdát.
Berzlánovich Imre megérkezett.
 A Bogdánfi utcai sporttelep, mely jelenleg a BME és ELTE közös tulajdona, kettéoszlik.
A szerződést az ELTÉ-vel legkésőbb június 30-ig aláírják.
 Kollégiumi jelentkezés nyárra NEPTUN-on keresztül történik. Szeptembertől emelkedik
a kollégiumi díj 8500 Ft-ra.
2. Bucz Gábor KB beszámolót tart:
 Elfogadták a 3:1 arányú GTK : TTK férőhelyarányt a Wignerben a következő három
évre. Valószínűleg lesz közös várólista, de még kérdéses, hogy hogyan fésüljük össze.
 Az 1.000.000 forintot arra költjük, amire az előző ülésen megszavaztuk: Elsősegélyláda,
kosárpalánk a focipálya fölé, biciklitároló, biztonságos ajtó, és grillsütő.
3. Gólyatábor:
 45 szervezőpályázat érkezett be.
 Nem lesznek vendégek, tehát több szervező lesz. Tehát körülbelül 53-55 fő lesz, a HKval együtt. Hat csapatra számítunk, így 6 patrónus párt szeretnénk.
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Szavazunk a programszervező bizottság javaslatáról: a régi HK-sokat meghívjuk, a mostani
HK-sok az eddigiektől eltérően nem vihetnek egy személyt pluszban, illetve hogy megfelele a 45 pályázó. 11 igennel (46/2009) elfogadtuk.
4. Kollégiumi férőhelypályázat:
 a képlet Sz+K+10*Á-30*T/I+15*UKT (Az elsősöknél nem használhatjuk, őket csak
szociális alapon tudjuk elbírálni)
 Első körben azokat, akiknek kollégisták voltak, és legalább 4.5 az előző két félévi
átlaguk geometriai közepe, azt felvesszük.
 Körülbelül 70 helyet hagyunk az elsősöknek és a fellebbezésre. A többit a képlet alapján
elosztjuk. A második körben fellebbezés és a képlet alapján osztjuk az elsősök után
maradt helyeket. Az MSc-seknél pedig figyelembe vennénk a szociális és tanulmányi
helyzetet is.
Erről szavazunk: 11 igennel (47/2009) egyhangúan elfogadtuk.
 Szociális papírok beszedése: papíron kell beszedni, mert nincs még kész a számítógépes
rendszer.
 Az időpontok:
 június 11. 15-17
 június 17. 14-16.
 Szeretnénk, ha azoknak, akik már tavaly adtak be papírt, nem kellene újra beadniuk őket.
Ha úgy érzik, hogy mostani helyzetük alapján több pontot kapnának, akkor újra
leadhatják a pályázatot. Aki még nem igényelt kollégiumot annak természetesen be kell
adni. Erről szavaztunk: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással (48/2009) egyhangúan
elfogadtuk.
5. Feladatok:
 Priksz Ildikó megírja a szociális papírokról a hírt holnap (június 2.) délig.
 Petényi Franciska megírja a kollégiumi pályázatos hírt szintén holnap délig
 Eőry Zoltán megírja a nyári kollégiumi jelentkezésről szóló hírt, és holnap este elküldi a
HK listára, majd Domján Dániel kiküldi azt a listákra, és Farkas István felrakja a
honlapra.
 Farkas István megnézi és aktualizálja a kollégiumi jelentkezés honlapját.

Egyebek:
6. A szociális rendszerben regisztrálni július 31-től lehet.
7. Egyetemi napok:
 Lesz több neves külföldi előadó, viszont drágább lesz a jegy.
 A KHK-k fognak jegyet eladni, de kapnak részesedést eladott jegyek alapján. Meg kell
szervezni, hogy ki koordinálja az eladást.
8. Június 17-én ünnepi Kari Tanács.
9. Következő ülés 2009. június 15.
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