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Jegyzőkönyvvezető: Czirók Emese

0. Köszönjük Gulyás Krisztinának, hogy kitakarította az irodát. Ezen túl, névsorban haladva,
mindig más takarítja ki az irodát ülés után. Ha valaki ezen kívül az irodában tartózkodik, annak
kötelessége rendet tennie maga után.

Napirendi pontok:
1. EHK beszámolót tart Rozgonyi Eszter:
 Az EHK ülésen részt vett Dr. Andor György, az egyetem gazdasági rektorhelyettese. Ő az
egyetem létesítménykoncepciójáról beszélt:
 Épül a Q épület. A Z épületből költöznek ki. A K épület alapjának megerősítése
novemberben kezdődik, és várhatóan 2011-ig tart. Az átköltözések és az
építkezések a tervek szerint haladnak. Az eddigi költözések költsége jóval a tervezett
alatt van.
 Született egy megállapodás az egyetem és a HÖK között, mely szerint a HÖK 300
millió forintot áldoz az ÉL csarnokra. Ebből körülbelül 50 milliót már ki is fizettek a
tervezésre. A megállapodás értelmében, ha rajtuk kívülálló okok miatt hiúsul meg a
sportkomplexum megépítése, akkor ezt az összeget visszafizetik.
 A Hauszmann utcai sporttelepet eladja az egyetem.
 Az EHK elfogadott több mellékletet az EHK üléssel kapcsolatban (bővebben az EHK
jegyzőkönyvben.)
 EHK elnökválasztás lesz szeptember 24-én. A pályázatok leadási határideje: 2009.
szeptember 21. reggel 8 óra.
 Előterjesztették az ösztöndíj kifizetési időpontokat:
 szeptember 25. (csak tanulmányi),
 október 5.
 november 10.
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 november 23.
 november 24
 december 11. (maradványfelosztás)
(bővebben EHK jegyzőkönyv)
Teniszbajnokság lesz, ezt az EHK támogatja 100.000 forinttal.
Elfogadták az EHK tábor költségvetését.
A kollégiumokban szedett díjakat ezentúl lehet kártyával interneten keresztül fizetni. Ez az
OTP-n keresztül fog történni. A díjak emiatt nem fognak nőni, mivel a fizetés közben
megjelenik majd az OTP-logó. A Wigner Jenő Kollégiumban ez októbertől fog működni.
Az R, E és K épületbe megérkeztek a rendelt bútorok.
Októberben írnak ki pályázatot a Kollégiumok Osztálya igazgatói posztjára. Illetve
Gazdasági és Műszaki Főigazgató posztra pályázatot írtak ki.
Kollégiumi adatbázist alakítanak ki.
A félévben 5 karon vesznek videóra előadásokat. Az ehhez szükséges eszközök
megérkeztek, és átadásra kerültek.
A tavalyi évben 1.800.000 forint érkezett be az adó 1%-ból.

2. KB beszámolót tart Varga-Umbrich Károly:
 KB ülés szeptember 8-án lesz.
 Felmerült többször, hogy a kar költözzön ki a Wigner Jenő Kollégiumból. Erről egy hét
múlva beszélünk.
 Szervezik a Kolimpiát. Negyedik héten lesz a sport nap, és ezzel egy időben megtarthatnánk
a Kolimpiát is. Ez az időpont a GTK-nak is megfelel.
3. Dékáni Tanácsról beszél Domján Dániel:
 Az évnyitón elhangzott beszédről volt szó. A vezetői tanács után Dr. Moson Péter dékán a
TTK nevében elhatárolódik a beszédben elhangzottaktól.
 Előkerült egy elsős hallgató esete, aki nem kapott kollégiumot. Ez a gólya a Diákolimpián
aranyérmet szerzett, mégis, állítása szerint, el kellett gondolkodnia a beiratkozáson, a
kollégium hiánya miatt. A Dékáni Tanács úgy határozott, hogy kifizetik a kollégium és az
albérleti díj közti különbséget. Többször felmerült a nyár során, hogy az elsősöknél a
szociális helyzet mellett figyelembe kéne venni a középiskolai versenyeket.
4. KKB beszámolót tart Petényi Franciska:
 A férőhely elosztó szabályzat elkészült. Ezzel a GTK és a TTK némileg rosszabbul járt.
 A várólistákat a GMF kezeli. Kérdés, hogy járjon-e büntetés, ha valamelyik kar nem tölti fel
a helyeit.
 KFR rendszer lesz. A kollégisták itt fognak tudni bejelentkezni, illetve itt lehet majd
bejelenteni a hibákat. Ez még tervezés alatt van.
5. Tavaszi kollégiumi férőhely pályázat:
 A kritérium tárgyak: Ha valaki elbukik egy kritérium tárgyat, és emiatt nem tudja felvenni a
következő félévi kritériumot, azt ugyanúgy büntetjük, mintha a második félévben elbukott
volna két tárgyat. Kérdés, hogy szeretnénk-e különbséget tenni az ilyen esetek között. A
felvetés szerint, mindenképp csúszik a tárgyaival, tehát ne tegyünk különbséget.
 Az elsősöknél a második félévben az UKT együtthatója kétszeres lesz a többiekéhez képest,
hiszen ők legfeljebb 3 kritérium tárgyat teljesíthettek összesen, míg a többiek legfeljebb 6ot.
 Gondolkodunk, hogy maradjon-e, hogy akinek a kollégiumi átlaga 4.5 fölött van, az
automatikusan kap kollégiumot, hiszen vannak olyanok, akik úgy kapnak 4.5-ös átlagot,
hogy közben nem haladnak a mintatantervi tárgyakkal. Priksz Ildikó szerint ezt a részt
vegyük ki, mert akinek elég magas a kollégiumi átlaga az képlet alapján is kap férőhelyet.
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Bucz Gábor szerint ennek lélektani szerepe is van, tehát nem kéne törölni ezt a részt. Végül
a felvetés szerint a kollégiumi átlag legyen az előző két félév tanulmányi átlagának
geometriai közepe. Így kiszűrhetjük azokat, akik nem haladnak. Kérdés, hogy legyen 4.0
legyen, vagy több? Végül a 4.0 marad.
 A KBME is máshogy számítana. Mivel a KBME ösztöndíjba beleszámít az átlag is, ezt nem
szeretnénk kétszer számolni. Illetve a demonstrátori munka nem számítana. Így körülbelül
20 pont lenne a maximum.
 Bevezetnénk, hogy a férőhelyek 5%-át félretennénk az eljárási hiba miatt lemaradt
hallgatónknak.
 A fizikusok egyik kritérium tárgyát rosszul írtuk ki, mivel az nem kötelező. Ezt javítanánk.
Erről szavazunk: 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodással (63/2009) elfogadtuk.
6. Van egy férőhelyünk a Wigner Jenő Kollégiumban, mivel egy hallgató nem tudja elfoglalni helyét.
Kérdés, hogy ki kerüljön be:
 a várólista első embere,
 egy hallgató, akinek elszámoltuk a pontjait,
 vagy egy másik hallgató, akinek nem számoltuk a tudományos tevékenységét, és így a várólistán
a 13. helyen áll.
Felvetés: adjunk helyet az eljárási hiba miatt lemaradt hallgatónak. Ha ő lemondja, akkor tartsuk
magunkat a várólistához.
Erről szavazunk: 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodással (64/2009) elfogadjuk.
7. Az MSc-sek kiegészítő tanulmányi jellegű ösztöndíja:
 Már megszavaztuk, hogy a pályázat kiírás ugyanaz lesz, mint a tanulmányi ösztöndíjnál, annyi
különbséggel, hogy itt kumulált átlagot kérünk az ösztöndíj átlag helyett.
8. A pályázati kiírásokat kikerültek a honlapra. Eőry Zoltán ír erről TTK hírt. Ezen kívül VargaUmbrich Károly kirakja a Wigner Jenő Kollégiumban, Eőry Zoltán a H épületben, Pósa László az
F épületben.

Egyebek
9. Domján Dániel elmondja, hogy csak 5-en küldtek beszámolót a nyári feladataikról. Ha valaki
holnap 23.59-ig nem küldi be, annak levonunk a pénzéből.
10. A gólyatábor, és a felkészítő hét miatti többlet telefon költséget visszafizetnénk:
 Rácz Tamás 3500 Ft
 Petényi Franciska 4500 Ft
 Domján Dániel 6000 Ft
 Varga-Umbrich Károly 1000 Ft
 Eöry Zoltán 50 Ft
Erről szavazunk: 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodással elfogadva.
11. Gulyás Krisztina, Pósa László, Czirók Emese és Domján Dániel adnának be szociális ösztöndíj
pályázatot. Ezt a KSZB egyik más karos tagja előtt tehetik meg.
12. Mivel a HK listára néha nagyon lassan engedik be a leveleket, ezért Priksz Ildikó is kap admin
jogot a HK listához.
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13. A KBME jutalomkönyvek beszerzése folyamatban van.
14. Petényi Franciska felvetette, hogy legyen fogadóóra. Ez hétfőn, ülés előtt 6 és 7 óra között lesz.
Minden héten egy fizika és egy matematika szakos HK-s várja a hallgatókat.
15. Az MMHK, MFHB pólókat a HK honlapon keresztül lehet majd rendelni. Ezt Farkas István
megoldja.
16. BME Fesztivál jegyértékesítés: a jegyértékesítők kedvezményes jegyet kapnak.
17. A ToDo-t Farkas István készíti.
18. Jövő hétre elkészül az új költségvetés.
19. Következő ülés: 2009. szeptember 14.
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