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Oldalszám: 3

Jegyzőkönyvvezető: Czirók Emese

0. E-mailben szavaztunk a Kolimpia költségvetéséről: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással (66/2009)
elfogadtuk.

Napirendi pontok:
1. Rozgonyi Eszter EHK beszámolót tart:
 Bohák András, EHK elnök volt Vezetői Értekezleten. Itt az A0 tárgy,
tárgykövetelményeiről beszéltek. Ezután ha valakinek a 0. zárthelyi dolgozata nem
sikerül, de a másik kettőt elsőre teljesíti, akkor nem kell a pótlási héten a 0.-at újra írnia.
 Kollégiumok Osztálya igazgató választás lesz.
Farkas István megérkezett.
 Megszületett az 51/2007-es rendelet módosítása. Eszerint az egyetemeken a szociális
támogatásokat egységessé kell tenni, nem lehet karonként, szakonként különböző.
Valamint az első, és második kategóriás hátrányos helyzetű hallgatók nem kapnak
automatikusan támogatást, csak ha elérik a támogatáshoz szükséges minimális
ponthatárt, akkor azonban megkapják a törvényben előírt összeget. Ez a nálunk eddig is
így volt.
 Megszavaztak egy ütemtervet a kollégiumi klubok felújításáról.
 Új vezetőmentori pályázatot írtak ki, illetve elfogadták a javaslatot, hogy a Vegyész kari
vezetőmentornak ne kelljen a kollégiumban laknia.
 Megérkeztek a tábori elszámolások, és nem sokára megérkeznek a kárigények is. Ezeket
a karon Rácz Tamás intézi.
 Az EHK kiírta az egyetemi BME pályázatot. Ezt a TTK HK honlapjára Farkas István
teszi majd fel, az erről szóló hírt Eőry Zoltán írja.
 Kérdés volt, hogy hány jegyet kapjanak a BME fesztiválra a kari hallgatói képviseletek.
Végül 16-ot kap minden kar.
 A TDK leadási határidő november 4.
 Az EHK létrehoz egy fénymásoló szalont. Ezt a Viking Zrt. és a Műegyetemi Ifjúsági
Nonprofit Kft. fogja üzemeltetni. Megszavazták Németh Ádámot ügyvezetőnek.
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Pósa László megérkezett.
2. KB beszámolót tart Bucz Gábor: A KB ülésen jelen voltak a mentorok, ott volt a Kolimpia két
szervezője, illetve a WJKSZK-ból egy ember.
 A HK már szavazott, mi a preferencia sorrend a felújítások közt, de ezt a sorrendet
felborították. Nem vették meg a WJKSZK-nak az ajtót, helyette vettek 5 tűzhelyet.
Emiatt a KB-n belül is nagy a felháborodás, és át kell csoportosítaniuk a kiadásokat.
 Szó volt a Kolimpia költségvetéséről, melyet már mindkét HK elfogadott. A GTK is
segít a szervezőknek.
 A kollégiumi netbefizetés még mindig nem működik, de meghosszabbították, és
szeptember 20-áig mindenki, aki regisztrált használhatja. Addigra remélhetőleg működik
majd a befizetés, a kolinet.bme.hu oldalon.
 A héten volt szobaellenőrzés, ahol főként az nézték, hogy a hallgatók beköltöztek-e. Aki
ezt eddig nem tette meg, az ez után nem költözhet be. Ez egy hallgatót érint a TTK-ról.
 A Bercsényi kollégiumból eltűnt egy mosógép.
3. Petényi Franciska beszámol a Dékáni Tanácsról:
 Itt is az A0-ról volt szó.
 Szó volt a Kar Kivalló Hallgatója címről. Felmerült, hogy legyen külön BsC-s, és MsC-s
része, illetve, hogy dolgozzunk ki egy pontosabb feltétel rendszert. Felmerült, hogy ne
kaphassa meg akárhány hallgató. Ezen a jövő hétig a két oktatási felelős gondolkodik
majd, és szeretnénk ezt a szeptemberi kari tanácsra már kidolgozva vinni.
 Szeretnék, ha támogatnánk, hogy a költségtérítéses szakokon legyen egy alapösszeg, és
ezen felül lenne még egy kreditenkénti összeg. Így azok a hallgatók is fizetnének,
akiknek a második a költséges szakjuk, és a tárgyakat az első szakon, mint szabadon
választható tárgyak veszik fel, majd akkreditáltatják.
 A TDK bizottságba ez után Rozgonyi Esztert delegáljuk.
 Lesz francia mellékképzés fizikán.
 Petényi Franciska említette, hogy, az alkalmazott matematika MSc-s tárgyak egy részét
angolul tartják, de van olyan, aki nem tud angolul.
4. Berzlánovich Imre elkészítette a költségvetést, ezt tételesen végignézzük:
 Ezentúl a Felezőbált Végzősbálnak hívjuk.
 Domján Dániel megkérdezi a végzősöket, hogy mi legyen a Gyűrűavatóval.
 A GTK kéri a 2008-as sportnapok ránk eső részét.
 Remélhetőleg Berzlánovich Imre október 7-ére leadja a költségvetést.
5. Beszélünk a HK-s zh időpontjairól.
6. HK vacsora:
 Megkérdezzük a régi HK-sokat, hogy nekik mikor jó.
 Ajándékot a következők vesznek:
 Esze Ágnes – Rozgonyi Eszter
 Bodor Ágnes – Bucz Gábor
 Cserkaszky Ákos – Rácz Tamás
 Göbölös-Szabó Julianna – Priksz Ildikó
 Fábián Gábor – Domján Dániel
7. Egyetemi napok:
 Kerti Party: Domján Dániel főz a többiek segítenek.
 A HK 16 jegyet kapott, illetve a két EHK-s kapott 2-2 jegyet. Így van 5 plusz jegyünk:
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felmerül, hogy ezeket kinek adjuk:
 Horváth Miklósnak, a Pikász főszerkesztőjének
 Simon Tamásnak és Kovács Bernadett Annának a programszervező
bizottság nem HK-s tagjainak
 Guzmics Sándornak, a kocsmatúra megszervezéséért
Kérdés, hogy ki kapja az ötödiket:
 Matulik Gábor az MFHB elnöke, vagy
 Dávid Szabolcs, a rengeteg segítségért, amit a gólyatáborban nyújtott.
Berzlánovich Imre felajánlja az EHK-ban kapott plusz jegyét, így
mindketten kaphatnak.
Erről szavazunk: 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodással (68/2009) elfogadtuk a javaslatot.
Berzlánovich Imre kiment, hogy odaadja a jegyeket.
8. A ToDo készül, vasárnap éjfélre kész.
9. A KBME könyveket, amik még nem érkeztek meg megvesszük holnap.
10. Rozgonyi Eszter lemond a matematikus oktatási felelős posztról. Ezt 10 igen 0 nem 0 (69/2009)
tartózkodással elfogadtuk. Domján Dániel jelöli Eőry Zoltán a matematikus oktatási felelős
posztra. Erről szavazunk 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással (70/2009) elfogadtuk.
Egyebek:
11. Petényi Franciska beosztotta a fogadóórához az embereket. A beosztásról szavaztunk: 9 igen 1
nem 0 tartózkodással (71/2009) elfogadtuk.
12. Rácz Tamás kéri, hogy a postafiókok méretét emeltessük meg, hogy ne kelljen a HK-s leveleket
törölni.
Berzlánovich Imre visszajött.
13. Következő ülés: 2009. szeptember 21.
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