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Oldalszám: 2

Jegyzőkönyvvezető: Czirók Emese

Napirendi pontok:
1. Rozgonyi Eszter EHK beszámolót tartott. A gólya CD-t idén a Microsoft készíti, és lesz rajta
ajándék Office is.El kell küldenünk, hogy hány kollégiumi mentort szeretnénk.
2. KB beszámolót tartott Varga-Umbrich Károly. Kérdés, hogy mi legyen felújítva a Wigner Week
keretében. A könyvtár elköltözött. Új helye: B406. A grillező készül. Aki segített az kaphat
közösségi plusz pontot kollégium jelentkezéskor.
A már előző üléseken megszavazott költségekről beszéltünk. A fűnyírót már megvették.
A kollégium B3, C4 szintjei a Liska Tibor Szakkollégiumé lesznek.
Az A2, A3 szinteket „csendes” résznek szeretnénk hagyni. Beszéltünk róla, hogy valóban ez-e a
kollégium legnyugodtabb része. Szeretnénk két „zajosabb” szintet is (C1, B1), itt lehetne kicsit
nagyobb a hangzavar.
Holnap (2009. június 16.) este hétkor Domján Dániel és Rácz Tamás mennek kollégiumi
helyosztó ülésre.
3. Egy Maven7 nevű cég megkereste Domján Dánielt. Szeretnének egy hálózatfelmérést készíteni,
arról, hogy a kari és egyetemi HK-n belül a hierarchia, felettes - beosztott viszony mennyire úgy
működik, ahogy annak elvileg kellene.
4.

Ünnepi Kari Tanács lesz szerdán (2009. június 17.) 14 órától a K épület díszteremében. A
meghívott HK-sok 10 perccel 14 óra előtt a díszterem előtt találkoznak.

5. Nyári teendők: KBME könyveket megrendeltük, és a pénzt is átutaltuk. Remélhetőleg a héten
megérkeznek az irodába. Amint itt lesznek, elkezdjük osztani.
Kollégiumi jelentkezés: Farkas István megcsinálja a jelentkezős honlapot. Ha lehet, akkor
elkészül úgy, hogy egyből a képlet alapján kiszámolt pontokat dobja ki. Ha ez nem sikerül,
akkor csak feltölti a kritérium tárgyakat. A rendszer vasárnapig (2009. június 21.) elindul. Ez
után két hétig lehet majd jelentkezni.
6. Minden HK-s megkapta a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló levelet. A papírokat
jövő hétig kell kitölteni, s egy A4-es fehér borítékban a diákközpont irodájába eljuttatni.
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Domján Dániel kiküldi e-mailben, a kitöltendő papírokat. A borítékot csak abban az esetben
nézik meg, ha az illető ellen abban az időszakban, míg hallgatói képviselő vagyonosodási
eljárás indul. Ha ilyen nem történik, akkor a felbontatlan borítékot mindenki visszakérheti, ha
már nem tagja a HK-nak.
7. Csütörtökön (2009. június 18.) az irodát rakjuk rendbe.
8. Nyári táborok Balatonlellén: július 27 - augusztus 1. EHK tábor, augusztus 2-5. Gólyatábor
szervező tábor.
9. Folyik a BSc mintatanterv felülvizsgálata. A matematikus nagyjából kész, de további ötletekkel
Rozgonyi Eszterhez lehet fordulni. A fizikus még folyamatban van.
10. Beszéltünk a HK honlap fejlesztéséről. Felmerült, hogy jó lenne egy fórum. Illetve arról is szó
volt, hogy a ZH- naptár hogyan működjön.
11. Szeretnénk tájékoztató prospektust készíteni a felvételizőknek.
12. Egyebek. KB ülésen volt szó, hogy mi lesz a WJKSZK-val, ugyanis nem nagyon van
utánpótlás.
A ToDo-t rendszer szerveződik.
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