Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Természettudományi Kar
Hallgatói Képviselet

1117 Budapest
Dombóvári út 3.
Tel.: 463-41-55

HK ülés jegyzőkönyv
Jelen volt

Szavazati jogú tagok:
Berzlánovich Imre
Bucz Gábor
Czirók Emese
Domján Dániel
Eőry Zoltán
Farkas István
Gulyás Krisztina
Petényi Franciska
Pósa László
Priksz Ildikó
Rácz Tamás
Rozgonyi Eszter
Varga-Umbrich Károly
Dátum: 2009. október 5.

Késett

Hiányzott

Kimentését kérte

Előbb távozott

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Oldalszám: 3

Jegyzőkönyvvezető: Czirók Emese

Napirendi pontok:
1. EHK beszámolót tart Rozgonyi Eszter:
 A GTK Bohák András helyett új EHK képviselőt delegál Kerkay Péter személyében.
 Keresztes Péter volt Vezetői értekezleten:
 Főigazgatói pályázatokról volt megint szó.
 Dr. Moson Péter beszámolt a felzárkóztató kurzusokról, és a fizika, és
matematika felmérők eredményéről. Kérik, hogy a TTK figyelje a tanrendet.
 Lehetséges, hogy felvételinél megköveteljük az emelt szintű érettségit, de ez
még kérdéses.
 A fénymásoló projekt halad.
 Az EHK elfogadta a tornaterem beosztást.
 Az összes kollégiumban lesz tűzvédelmi gyakorlat. Ha egy kollégista nem
hagyja el a kollégiumot, a Kollégiumok Osztálya által megadott időn belül, az
fegyelmi vétség. Egyelőre írásos fegyelmit kap, majd pedig ha elkészül a
fegyelmi pontrendszer ez -5 pont lesz. Erről TTK HK hírt kell írni, és a
kollégiumi listákon is hirdetni kell. Holnap Külső Kollégiumi Bizottsági (KKB)
ülés lesz.
 Megérkeztek a gólyatábori károkozásról szóló adatok: 140.000 Ft.
 Berzlánovich Imre próbálja megoldani, hogy a sportkeretből lehessen
kifizetni a két ping-pong asztalt.
 A videós projekt halad: A TTK-ról Szirmai Jenő előadásait veszik fel. Tudjuk,
hogy ő sok politikai megjegyzést tesz oktatás közben. Kérdés, hogy vágjuk-e ki
a politikai részeket? Mivel az oktató aláírta a szerződést, és előre szólt, nem kell
kivágni őket.
 Szeptember 30-án volt per az egyetem ellen: egy nagycsaládos hallgató nem kapott
szociális támogatást, ezért beperelte az egyetemet. A pert a BME megnyerte.
 Az önhibán kívüli utólagos tárgyleadás: 2200 kérvény érkezett be, ebből 1300-at
utasítottak el. 900 hallgatónak valóban sajt hibán kívül keletkezett ütközése.
Ilyeneket a Matematika Intézet is csinál. Vannak tanszékek, akik áttesznek
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hallgatókat egyik, illetve másik csoportba, esetleg ledobnak hallgatókat az óráról,
illetve regisztrációs hét utolsó napján áttesz órákat. Ez ellen megpróbálunk tenni.
Volt egy tárgyalás a NEPTUN üzemeltetőjével:
 Megbeszélték, hogy a félév melyik szakaszában, milyen legyen a
NEPTUN nyitóoldala.
Kollégiumok osztálya lakossági fórumot fog tartani a Martos kollégiumban.
Holnap Külső Kollégiumi Bizottsági (KKB) ülés 13.00-tól.
Volt Nyílt Nap alakuló bizottság.
Szavaztak az EHK-n belüli posztokról:
 Kálmán László lett az alelnök.
 Hamvas Mihály az oktatási felelős.
 Rozgonyi Eszter a jutatási és térítési felelős.
 Domján Zsolt a PPP kollégiumok felelőse.
Következő információkat pénteken este nyolc óráig várják az EHK-sok:
 Milyen Homogén Hallgatói Csoportok vannak a karon?
 Ugyanezeket, vagy másokat szeretnénk használni az átsoroláson?
 2007 előtt, hogy nézett ki a normatíva költségvetés?
 Bármilyen ötlet, hogy ha nem ösztöndíjindex alapján osztunk tanulmányi
ösztöndíjat, akkor mi alapján.
 Ha van bármilyen más TJSZ módosítás ötlete valakinek.

2. Kollégiumi Bizottság (KB) ülés nem volt
3. Bucz Gábor kiírta az öntevékeny köri pályázatokat.
4. Költségtérítés mérséklése:
 Összesen 11 pályázat érkezett.
 Ebből 3 esetben még nem tudunk dönteni, mert még csak ma érkeztek és hiányosak.
 Priksz Ildikó elmondja a KDJB felvetését a maradék 8 ember költségtérítés
mérsékléséről. Az egyes hallgatóknál figyelembe vennénk a szociális helyzetet, a
tanulmányi eredményt, és egyéb tényezőket. (például: egyszerre két szakot végez,
kimagasló sportteljesítmény…)
 Szavazunk a felvetésről: 12 igen 1 nem 0 tartózkodás (82/2009).
5. Pikkász cikk:
 Gulyás Krisztina írt egy cikket a saját nevében. Többen konstruktív ötleteket vetnek fel.
 A Pikászba kerül még egy tényszerű leírás. Ezt Domján Dániel és Rozgonyi Eszter
megírják.
 Ezen kívül Domján Dániel ír egy cikket.
 Minden cikket holnap este hatig fel kell tölteni a ToDo-ba.
6. Futó projektek:
 Gólyabálszervezés: csütörtökre lesznek ajánlatok.
 HK vacsora: Az ajándékfelelősök kezdjék el megvenni az ajándékokat, és ha elakadnak,
írjanak HK listára.
 KBME könyvek: Azok a könyvek, amelyeket eddig nem sikerült megvenni már nem is
fogjuk tudni, így Priksz Ildikó ír az érintetteknek, hogy válasszanak másik könyvet.
 Nyílt nap:
 Ugyanazokat a termeket kapjuk, mint tavaly.
 A nyílt napon egy matematika és egy fizika szakos HK-s mindig legyen a
pultnál.
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 A technikai érdekességeknél a ugyanaz lesz mint tavaly. A kísérleteket VargaUmbrich Károly csinálja.

Egyebek:
7. Eőry Zoltán felveti, hogy módosítsuk a HK határozatát a „Rókaűzők” támogatásával
kapcsolatban. Szavazunk a múltkori döntés megváltoztatásáról: (támogassuk-e a „Rókaűzőket”):
4 igen 4 nem 5 tartózkodás. A döntés módosításához kétharmados többség szükséges, tehát nem
változtattuk meg.
8. Priksz Ildikó megírja a normatíva felosztásról szóló döntést a KTH-nak. (Domján Dániel küld
neki egy tavalyit, hogy az alapján könnyebb legyen.)
9. Bevigyük-e a régebbi szociális ösztöndíjakra szedett papírokat az EHK irodába? Ezt szerda négy
óráig tehetjük meg. Következő félévre átnézzük a papírokat, és bevisszük akkor.
10. A kollégiumi felvételihez bevallott átlagokat Rácz Tamás ellenőrzi a KTH-tól érkezett lista
alapján.
11. 2011-ben ICPS lesz, melynek szervezésében az MFHB részt vesz. Farkas István kérdése, hogy
hol tud érdeklődni a Schönherz kollégium nyári díjairól, hogy esetleg 400 helyet lefoglaljanak.
Erről a Kollégiumok Osztályon tud érdeklődni.
12. Az MFHB jelezte, hogy a saját honlapján szeretne a pólóit hirdetni. Petényi Franciska beszél
velük, hogy lehessen egy helyen az MMHK pólóival.
13. Berzlánovich Imre feltölt minden a költségvetéssel kapcsolatos dolgot ToDo-ba: a Budget
2009, és Budget 2010 projekt alá.
14. Lehetséges, hogy a gólyatáborra utólag fizetnünk kell a gólyák után idegenforgalmi adót. Erről
még próbálnak tárgyalni.
15. Az EHK-tól kapunk 250 ezer forintot csapatépítésre. Berzlánovich Imre szívesen
megszervezne egy hétvégi kirándulást.
16. HK zh előtt együtt akartunk tanulni, de ez egy hosszú hétvége, és ekkor érkeznek a Mainz-iak is.
Beszélünk róla, hogy kinek melyik nap jó, végül a vasárnapi napban maradunk.
17. Következő ülés: 2009.10.12.
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