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Oldalszám: 3

Jegyzőkönyvvezető: Czirók Emese

0. E-mailben szavaztunk: A KB felvetette, hogy a TTK HK kérje a Kollégiumok Osztályától, hogy
a Kolimpia hetén ingyenes legyen a bentalvás a Wigner Jenő Kollégiumban.

Napirendi pontok:
1. EHK beszámolót tart Rozgonyi Eszter:
 Az EHK-nak új elnöke van Keresztes Péter személyében.
 Bohák András volt vezetői értekezleten. (Berzlánovich Imre is ott volt.)
 A főigazgatói pályázatnak még mindig nincs eredménye. Most zajlik a második
kör.
 Küldenek majd egy NEPTUN üzenetet a 0. zh-val kapcsolatos kavarodások
miatt.
 Fénymásoló projekt:
 Sajnos megint problémák merültek fel, ezért valószínűleg a legjobb megoldás a
koncesszióba adás. A DIK feladata lenne, amit kiadhatna a Viking Zrt.-nek
projektként.
 Volt Belső Oktatási Bizottság (BOB). Az OHV-ből PR kérdést csinálnának.
 Elfogadták a szociális ösztöndíjosztás feltételeit. :
 376 millió forintot osztottak ki. Ez 76 millió forinttal több, mint tavaly.
 A minimum összeg 7000 Ft, a maximum összeg 26000 Ft.
 Szociális támogatást 35 ponttól lehet kapni.
 Így 3800 hallgató kap szociális ösztöndíjat.
Jövőre valószínűleg több pénz jut tanulmányi ösztöndíjra, és kevesebb szociális
támogatásra. Így jobban megéri jól tanulni, mint a szociális támogatásra pályázni.
 Aláírták a kollégiumokban a házirendeket.
 Volt Belső Kollégiumi Bizottság (BKB):
 Össze kell gyűjteni, hogy milyen problémák merültek fel a kollégiumi
férőhelyosztás közben.
 Elindult a férőhely feltöltés.
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 A kollégistáknak be kell jelenteniük a kollégiumot, mint tartózkodási helyet, ezt
lehetséges, hogy ellenőrizni fogják.
 A HÖOK-nál nagy port kavart a rektorok fizetése, ezért a fizetésükből alapítványt
hoznak létre, és ebből támogatják majd a hallgatókat. Szociális, és tanulmányi helyzetet
is figyelembe fognak venni.
 Az parlament befagyasztotta a normatívákat:
 A hallgatói normatíva 119.000 Ft lesz
 A kollégiumi normatíva 116.000 Ft lesz.
2. Varga-Umbrich Károly Kollégiumi Bizottság (KB) beszámolót tart:
 Két öntevékeny kör nem költötte el a pénzt, amire pályázott:
 A Liska Tibor Szakkollégium 350.000 Ft-ot nem költött el, a 3 millióból, amit
kaptak.
 A kórus 200.000 Ft-ot nem költött el. Valójában a pénzt elköltötték, de a
számlák egy részét az illetékesek nem fogadták el.
 A házirendet elfogadták.
 Volt szó a bentalvásról:
 Az egyik portás ellen többen felszólaltak, mert mikor ő van éjszaka a
portán, hivatalosan nem alszik bent senki.
 Beiktattak egy füzetet, amibe a hallgatók majd beírják magukat, ha itt
alszanak.
 Probléma van a bent alvási díjjal. Ezt eddig a KB kapta, de a KO
szeretné, ha ezek után hozzá folyna ez be.
 Az esélykiegyenlítő focit ki akarták vinni a Bogdánfy úti sporttelepre, de
végül itt rendezték meg az udvaron.
 Volt kint tegnap a rendőrség. Be akarták zárni a Kolimpiát, de azt nem
lehet, mert bejelentett rendezvény, és így csak engedéllyel zárható be.
 A KB örült, hogy a TTK kérte a Kolimpia alatti ingyenes bent alvást.
3. Költségvetés:
 Újra végigmentünk a tételeken:
 A gyűrűavatót szervező hölgy válaszolt, és kérdés hogy tartsunk-e. Végül mivel
minden érintett passzív nem tartunk.
A költségvetésről szavazunk: 9 igen, 0 nem 1 tartózkodás (78/2009).
4. Sportnap költségvetés:
 Sajnos elszúrtuk, és az e-mailt későn küldtük, így többen azt hiszik a sportnap egy héttel
később lesz. Erről írunk egy TTK HK hírt.
 Szavazunk a Sportnap költségvetéséről: 9 igen 0 nem 1 tartózkodással (79/2009)
elfogadtuk.
5. 2009. szeptember 30-án, szerdán Kari Tanács lesz:
 Ide 11 hallgató delegálható.
 Priksz Ildikó nem tud jönni, mert órája van.
 Varga-Umbrich Károly és Pósa László zh-t ír, így ők sem tudnak jönni.
 Ezért Petényi Franciska és Berzlánovich Imre jönnek.
 Felmerül, hogy mivel Varga-Umbrich Károly, és Pósa László minden szerdán
zh-t ír, ezért mostantól a kari tanácsba a rajtuk kívüli 11 főt delegáljuk. Erről
szavazunk: 9 igen 1 nem 0 tartózkodás (80/2009). Ezzel a 27/2009 számú
határozat érvényét veszti.
 Megbeszéljük a Kari Tanács napirendjét.
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6. Rozgonyi Eszter volt szenátuson: Mostantól Dr. Győrfy László és Dr. Kertész János a
szenátus delegáltunk. Illetve Dr. Moson Péter, és Dr. Mihály György tanácskozási jogú tagok.
7. Bucz Gábor beszél a gólyabálról:
 Találtak több helyet is. Ezekről beszélünk.
 Gulyás Krisztina, Rácz Tamás, és Czirók Emese segítenek a programszervező
bizottságnak.
 Kérünk árajánlatot a Goldmannról, és az R épületről. Rácz Tamás felírta az egyetemi
helyeket.
 Zenekart Simon Tamás, programszervező keres.
 Jövő héten, csütörtökön hoznak elő alternatívákkal. Olyan ajánlatokat fognak
összeállítani, melyek 400.000 forintból kijönnek.
8. Gulyás Krisztina cikke a Pikászba:
Elkészült. Begépeli és elküldi HK listára.

Egyebek:
9. Hogyan használjuk a ToDo-t?
 Lehet kiírni projekteket, feladatokat kiírni, és azokat lehet késznek nyilvánítani.
 Projektet Domján Dániel és Petényi Franciska írhat ki.
 Feladatokat a projekt vezetője.
 Késznek szintén csak Domján Dániel és Petényi Franciska nyilváníthatja.
 Adminok: Domján Dániel, Petényi Franciska, Farkas István, Rácz Tamás.
 Szavazás azonban nem lesz a ToDo-n
10. Mostantól a határozatokat jegyezni fogjuk, egy külön dokumentumban.
11. Pikkász lapzárta: október 5-e. Megjelenés: október 12-e.
12. Egy váltófutóversenyen, a „Rókaűzésen” elindul két TTK-s csapat, és a csapatok kérnek a HKtól 12.000 forintot.
Szavazunk, hogy adunk-e: 5 igen 4 nem 1 tartózkodás.
Megerősítő szavazás: Ki fogadja el, hogy támogassuk el őket: 4 igen, 4 nem,
2 tartózkodás. Nem fogadtuk el a határozatot.
13. Következő ülés: 2009. október 5.
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