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Oldalszám: 2

Jegyzőkönyvvezető: Czirók Emese

Napirendi pontok:
Pettermann Antal vendégként részt vesz az ülésen.
1. Pettermann Antal elővezette a WJKSZK stratégiai tervét:
 A következő körülbelül egy évben 2.380.000 forintot költenének fejlesztésre, javításra.
 Ezen felül az elkövetkezendő egy két évben feltétlenül szükségessé válik egy új
technológia, az IP v6 kollégiumon belüli kialakítása.
 Kérdőívet készítenek majd, hogy hol lenne még szükség WiFi-re, illetve hol nem
működnek a végpontok.
 Felmerült, hogy a netdíjat csökkentsük 3000 forintra, és WiFi-vel együtt legyen 5000
forint. A WJKSZK javaslata a netdíjra: 5000 Ft.
 Felmerült, hogy a hallgatók kihúzkodják a drótokat a végpontokból. Ezt fegyelmi
pontokkal büntetnénk. Alkalmanként 1 fegyelmi pont lenne, ha nem rendeltetésszerűen
használják az eszközt.
 A legutóbbi beruházásuk 2.2 millió forint volt, tavaly tavasszal, vagyis több mint egy
éve.
Pettermann Antal távozik.
Beszélünk stratégiai tervről, és a netdíjról. Szavazunk arról, hogy továbbra is 5000 forint
maradjon-e a hálózati díj: 7 igen, 3 nem 1 tartózkodás (84/2009).
2. Rozgonyi Eszter EHK beszámolót tart:
 Keresztes Péter volt vezetői értekezleten:
 Dr. Andor György beszélt róla, hogy mi lesz, ha az egyetemi ingatlanokat nem
sikerül eladni.
 Keresztes Péter végiglátogatja a dékánokat.
 A gólyatábori károkozást holnap rendezzük.
 A KTH kiszámolta a nyelvi pontokat, és közzé is teszi.
 Újra megszavazták a Kollégiumi Osztály igazgató, és igazgatóhelyettesi pályázatot.

Domján Dániel
elnök
TTK HK

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Természettudományi Kar
Hallgatói Képviselet

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

 Lezajlottak a tűzvédelmi kiürítések:
 Mindenhol pozitívak a visszajelzések, kivéve a Vásárhelyi Pál Kollégiumban.
Ezért ők egy fél évig nem tarthatnak bulit. A Drönk ettől függetlenül mehet.
 A röplabda kupát támogatják.
 Kiírtak egyetemi öntevékeny körök pályázatát.
 Aláírták a Demján Sándor ösztöndíjat. Felmerült, hogy mostantól a Demján Sándor
ösztöndíjhoz vegyük figyelembe tanulmányi teljesítményt is. Például az elmúlt két
félévben 40 kreditet el kelljen végezni az ösztöndíjhoz.
 Oktatás: Felülvizsgálják a TVSZ-t.
 Még egyeztetnek a lakossági fórumról.
 TDK bizottság szeretné, ha eltérhetnénk a díjazástól.
 Az Építészmérnöki és Építőmérnöki Karokon tisztújítás lesz.
 Nagy Roland, Orbán Balázs és Angyal Róbert lemond az EHK-ból.
3. KB beszámolót tart Varga-Umbrich Károly:
 A fegyelmi pontokról volt szó.
 A WJKSZK-nak szeretnének egy biztonsági ajtót. Ez 70.000 Ft lenne, amit a KB a
kétmilliós fejlesztési keretéből fizetnének. Szavazunk az ajtóról: 11 igen 0 nem 0
tartózkodás (85/2009).
 Szeretnének venni egy decibelmérőt. Erről szavazunk: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
(86/2009).
 A KB szeretné, ha lenne 100.000 forintjuk, mellyel önállóan gazdálkodhatnak, így nem
kell mindent külön megszavazni.
 Szeretnék, ha a sport ügyeket és a kollégiumi körök ügyeit is ők intézhetnék. Szintén
szeretnék, ha a mentor pályázatok is visszakerülnének hozzájuk.
Ugyanerről beszél a GTK is.
4. Költségtérítés mérséklése:
Priksz Ildikó elmondja, hogy kikről nem sikerült az előző ülésen dönteni. Két
hallgatótól továbbra is papírokat várunk. A harmadik hallgató pedig felvette a tárgyakat
a Neptunban, amelyeket akkreditáltatott. Ezekre megkapná a költségtérítést. Erről
szavazunk: 10 igen, 1 nem 0 tartózkodással (87/2009) elfogadtuk a költségtérítés
mérséklését.
5. Bucz Gábor beszél a gólyabálról:
 A Csili művelődési házban lenne. 195.000 forint 19 órától hajnali 4-ig.
 A No Stress Band zenélne este 10 órától hajnali 1 óráig. Ez 145.000 forint, melyből
45.000 forint a hangosítás.
 Ezután DJ lenne.
 Bucz Gábor elmondta az este előzetes programját.
Szavazunk a tervezetről: 10 igen 0 nem 1 tartózkodással (88/2009) elfogadtuk.
 A plakátok, és jegyek a jövő hét elejére remélhetőleg elkészülnek. Az jegyár változik
attól függően, hogy mikor veszik. Körülbelül két hétig elővételi áron lehet majd
megvenni.
6. Futó projektek:
 HK vacsora:
 A HK vacsora október 19-én lenne, a Trófea étteremben. Erről szavazunk: 11
igen 0 nem 0 tartózkodás (89/2009).
 Találkozó 18.30-kor a Wigner Jenő Kollégium előtt, vagy 19 órakor az étterem
előtt.
 Az Educatio-t meg kell szervezni. Kapcsolattartó: Rácz Tamás.

Domján Dániel
elnök
TTK HK

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Természettudományi Kar
Hallgatói Képviselet

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

Egyebek:
7. A sportnapon nem volt egy HK-s sem, a szervezőkön és Petényi Franciskán kívül.
8. Berzlánovich Imre felveti, hogy a Pikkász cikkek közül a tényeket küldjük el TTK Hírként is.
Ugyanígy hírekben kell még küldeni:
 A Szociális Ösztöndíjnak csütörtökön lesz hivatalos végeredménye.
 A BME ellen lezajlott perről is tájékoztatni kell a hallgatókat
 A Köztársasági ösztöndíjat nyert hallgatók átvehetik az okleveleiket a Dékáni hivatalban.
9. A GTK szeretné, ha a WJKSZK kapna havi ötvenezer forintot, melyet saját maguk közt
oszthatnának ki, az elvégzett munka alapján.
10. Ellenőriztük a kollégiumhoz leadott átlagokat: mindenki jól adta meg.
11. Következő ülés: 2009. október 26.
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