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Szavazati jogú tagok:
Berzlánovich Imre
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Domján Dániel
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Oldalszám: 3

Jegyzőkönyvvezető: Czirók Emese

0. A HK szavazott e-mailben a következő kérdésekről:
 Petényi Franciska e-mailben elküldte a képlet alapján összeállított listát a kollégiumi
pontokról. A javaslat szerint a listán első 90 helyen szereplő hallgatók kapjanak
kollégiumi férőhelyet. A felvetést 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás (49/2009) mellett
elfogadtuk.
 Petényi Franciska felvetése szerint a hiányos pályázatot leadó hallgatók automatikusan
második körbe kerülnek, és pótolhatják a hiányt. A javaslatot 8 igen, 1 nem, 0
tartózkodás (50/2009) mellett elfogadtuk.
 Petényi Franciska javaslatot tett a pályázat további menetrendjére. A felvetést 8 igen, 1
nem, 0 tartózkodás (51/2009) mellett elfogadtuk.

Napirendi pontok:
1. Először a kollégiumi helyeket osztjuk el:
 Összesen 25 helyet tettünk félre a fellebbezésre.
 A képletek illetve a szociális helyzetek alapján elkészült egy MSc-s gólya, egy felsőbb
éves és egy Bsc-s gólya fellebbezési sorrend:
 Felsőbb éves fellebbezés: 50 ponttól adtunk eredetileg, így első körben 90
hallgatónak adtunk kollégiumi férőhelyet. Fellebbezés után 11 embernek kéne
adnunk még, mivel elérik az 50 pontot.
 BSc-sek: Első körben 18 embert vettünk fel. Második körben a határ 30 pont
lenne, így még 13 embert vehetnénk fel. Így azonban páratlan számú lány van,
ezért a legutolsó lányt várólistára kellene rakni, mert a Nagytétényi Úti
Kollégiumban páros számú lány fér el. Vagyis 12 helyet adnánk nekik.
 MSc: Első körben 20 helyet osztottunk ki, és fellebbezés után 1 embert vennénk
fel. A maradék egy helyről beszéltünk. Kérdés volt, hogy az MSc-s vagy felsőbb
éves lista következő embere kapjon-e. Úgy döntöttünk, hogy a felsőbb éves
kapja.
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 Várólisták:
 Beszélünk róla, hogy mi alapján tegyük sorba a fellebbezőket.
 Lányok: Felmerül, hogy a gólyalányok kerüljenek a lista elejére (3 fő), aztán a
többiek. Vagy pedig tisztán szociális alapon állíthatnánk fel egy sorrendet. Azt
döntöttük, hogy a gólyák legyenek az első helyen, mivel a tisztán szociális
alapon közéjük kerülők más karokra szeretnének átjelentkezni következő
félévben.
 Fiúk: Először az MSc-s lista első embere, majd egy felsőbb éves, aki a
Nagytétényi Úti Kollégiumban ellátná kollégiumi mentori feladatokat. Ez után
következnének a gólyák.
Szavazunk a következőkről: 12 hely a felsőbb éveseknek, 12 hely az BSc-seknek, és 1
hely az MSc-seknek. 12 igen 0 nem, 0 tartózkodással (52/2009) megszavaztuk.

2. Domján Dániel elmondja, mi történt az elbocsájtásokkal kapcsolatos megbeszélésen:
 9 ember fellebbezett az elbocsájtás ellen. 4-en szóban is elmondták, amit gondolnak. A 9
fellebbező közül végül senkit nem rúgtak ki, mivel némelyiküknél a TVSZ értelmezése
miatt nem számít az n*15 szabály. (Ha valaki két szakot végez, a második szakon nem
kell figyelembe venni, csak az első helyen). Illetve, néhányuknak csak néhány kredit
hiányzott az n*15-höz. Ők elmondták, hogy milyen külső okok miatt nem sikerült
megfelelő számú kreditet teljesíteni, és költségesre visszavettük őket.
3. Beosztjuk a kollégiumba felvetteket a három kollégiumba (Wigner Jenő Kollégium, Kármán
Tódor Kollégium, Tétényi Úti Kollégium):
 Nagytétényi Útiba Kollégiumba kerülnének az elsősök, és 3 még felsőbb éves (a 3
legrosszabb átlagú).
 Kármánba az kerülne, aki oda kérte magát, kivéve 3 ember, aki nem fér be (szintén a
három legrosszabb átlagú), ők a Wignerbe kerülnek.
 Aki a Wigner Jenő Kollégiumba kérte magát, illetve aki nem kért semmit, az a Wigner
Jenő Kollégiumba kerül.
Erről szavazunk, 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodással (53/2009) elfogadtuk. Az eredményről emailben értesítjük a hallgatókat holnap reggel.

Egyebek:
4. A gólyatáborban a táborban keletkezett károk:
 Összetört két ping-pong asztal. Az egyik a feladatok közben tört össze, a másikon az
egyik csapat ült. Ezzel a csapattal kifizettetjük a kár felét.
 Egy ágyat ki kell tisztíttatnunk, és két ágybetétet ki kell mosni. Megnézzük, hogy ki volt
az érintett szobákban és kifizettetjük velük.
5. A pólókat, amik a gólyatáborból maradtak, eladjuk. Rácz Tamás ír erről e-mailt a listákra.
6. Farkas István foglalkozik a ToDo-val.
7. A MISZ Kht. által vezetett KB analitika és a saját nyílvántartásunk 1,4 millió forintban eltér.
Jelenleg ezzel az összeggel tartozunk a GTK-nak, aminek tisztázását záros határidőn belül
rendeznünk kell. Következő ülésen beszélünk a költségvetés megfelelő módosításáról és a
rendezés ütemezéséről. Gulyás Krisztina elmondja mi történt pontosan. Beszéltünk arról, hogy
mikor, és hogyan tájékoztassuk a hallgatóságot. Felmerült, hogy erről írunk egy cikket a
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következő a Pikkászba. Gulyás Krisztina felajánlotta lemondását az EHK képviselőségről, és
hogy az eltérés egy részét saját forrásból finanszírozza.
Gulyás Krisztina elhagyta az irodát.
Beszélünk a felvetettekről. A HK elmondta véleményét. A többség Gulyás Krisztina helyében
lemondana a HK képviselőségről. Pénz visszafizetésre azonban nem köteleznénk.
Gulyás Krisztina visszajött az irodába
Gulyás Krisztina elvállalta, hogy megírja a Pikkászba a cikket a történtekről. Beszéltünk a
lehetőségről, hogy Gulyás Krisztina lemond, hogy ezzel milyen posztok üresednének meg. S
hogy ezeket ki tudná feltölteni. Ennek kapcsán beszélünk a többi posztról, ami megüresedik a
következő egy évben, s hogy ki milyen posztra lenne alkalmas.
8. Következő ülés: 2009. augusztus 31. Ott beszélünk tovább a történtekről, és a posztokról.
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