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Czirók Emese
Domján Dániel
Eőry Zoltán
Farkas István
Gulyás Krisztina
Petényi Franciska
Pósa László
Priksz Ildikó
Rácz Tamás
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Oldalszám: 2

Jegyzőkönyvvezető: Czirók Emese

Napirendi pontok:
1. MSc-sek tanulmányi jellegű ösztöndíja:
 Eredetileg három homogén hallgatói csoportra írtuk ki a pályázatot, de az alkalmazott
matematika szakon összesen hatan vannak, így szeretnénk megváltoztatni a döntést,
hogy csak két homogén hallgatói csoport legyen. A HK döntésének megváltoztatásához
kétharmados többség kell. A változtatásról szavazunk: a jelen lévő 11 tag 11 igen, 0
nem, 0 tartózkodással (47/2009) megszavazta a változtatást.
 Petényi Franciska felvázolta az ösztöndíjakat. 5.000 forint lenne a minimum, és 23.000
a maximum, a két érték között pedig egy lineáris függvényt használnák. Egy ember van,
aki nem adta be, de ha beadta volna, kapna. Így Petényi Franciska javasolta, hogy ha ő
később reklamál, akkor fogadjuk el. Erről szavazunk: 11 igen 0 nem 0 tartózkodással
(75/2009) elfogadtuk.
Priksz Ildikó kimentését kérte, ez után a HK ülésen nem vesz részt, de az irodában marad, hogy az
ösztöndíjakat a KTH oldalára feltöltse. Pósa László megérkezett.
2. Rozgonyi Eszter EHK beszámolót tart:
 Elfogadták a Kollégiumok Osztály ügymenetét.
 Az EHK kapott jelentést az előadások videóra vételéről.
 A BME fesztiválon jegyeket hamisítottak. Nem fogyott annyi jegy, mint ahány ember
bent volt. Az első nap körülbelül 1000 karszalaggal kevesebbet adtak el. Ez után
fokozott ellenőrzést tartottak a bejáratoknál, és a rendőrség is kivonult. Egy gépész
hallgatónál észrevették a másolt karszalagot, és ő bevallotta, hogy 40 jegyet másolt. Ez
bűncselekmény, tehát feljelentették.
Farkas István megérkezett.
3. Berzlánovich Imre beszámolót tart a gólyatábori költségvetésről:
 600.000 forintra terveztük, de 670.000 forintot költöttünk.
 Ennek oka: pólókat a tervezettnél drágábban sikerült megcsináltatni (+80.000 forint) Az
anyagköltség is több volt, mint gondoltuk.
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 A pluszban rendelt pólókból még lesz bevételünk, illetve a megmaradt, üvegeket,
rekeszeket is visszaváltjuk, ebből is folyik majd be pénz.
 A károkozásról még nem érkezett meg a számla.
 összehasonlítás a tavalyival:
 A szállás 120.000 forinttal lett drágább, mert emeltek az áron.
 Az alkohol tavaly 100.000 forint volt, idén 160.000
 A gólyák befizetéseiből 80.000-rel több pénz folyt be.
 Viszont a szervezőkön fejenként 5000 forintot buktunk.
Szavazunk a költségvetésről: 11 igen, 1 nem 0 tartózkodással (76/2009) elfogadtuk.
4. HK vacsora:
 Egy ember jelzett vissza a régi HK-sok közül, hogy a szeptember 21, szeptember 28, és
október 5. hétfő neki nem jó. Ezért a HK vacsora október 19-én lesz. A programszervező
előterjeszt egy ötletet a jövő heti ülésen.
 Megbeszéltük az ajándékokra fordítható összeget: körülbelül 5000 Ft.
5. Aktuális ügyek:
 Kész a ToDo.
 Eőry Zoltán nem tud TTK hírt küldeni. Ezt Farkas István megoldja.
 A Sportnapot szeptember 29-én kedden tartjuk. Sajnos nem tudjuk más időpontra rakni.
 Jön az egyetemre látogatóba néhány német fiatal, a Fizika Intézet meghívására. Kertész
János kérte, hogy foglalkozzunk velünk, Rácz Tamás és Bucz Gábor lesznek értük a
felelősök. Ők válaszolnak az e-mail-jükre is.
 A Nyíltnap kapcsolattartó Priksz Ildikó.
 Gólyatábori károkozás: Berzlánovich Imre szerint küldjünk egy e-mailt egy gtttk-ra.
Rácz Tamás ír gtttk-ra, egy e-mailt, hogy jelentkezzen, aki tud bármit az ügyről.
 Horváth Miklós a Pikász főszerkesztője írt, hogy ha szeretnénk cikket, akkor azt írjuk
meg, és szeptember végéig adjuk le. Lapzárta október 1. Gulyás Krisztina szombaton
küldi a cikket a HK listára, ezt véleményezhetjük.

Egyebek:
6. Rozgonyi Eszter megkérdezte a többi kart, hogy hol van a költségtérítéses fizetésnél, egy
alapösszeg, és ezen felül a kreditenkénti összeg. Ez négy karon van így.
7. Gyűrűavatót esetleg szervező hölgy nem válaszolt.
8. A GTK-s elnök még nem hallott a KB-ban történt dolgokról. Erről ülésen ők is beszélne.
9. Kar kiváló hallgatója cím pontosítása decemberben kerül a kari tanács elé.
10. A KBME könyvek intéződnek. Amelyik könyveket továbbra se tudjuk megvenni, ahelyett
válasszanak mást.
11. HK ZH október 29-én, csütörtökön lesz. Előtte héten, hétvégén egyik nap együtt felkészülünk.
12. Gólyabálról beszélünk következő ülésen.
13. Domján Dániel beszélt Csiby Somával, hogy legyen telefon a HK irodában.
14. Következő ülés: 2009. szeptember 28-án.

Domján Dániel
elnök
TTK HK

