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 26.

Késett

Hiányzott

Kimentését kérte

Előbb távozott

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Oldalszám: 2

Jegyzőkönyvvezető: Czirók Emese

Napirendi pontok:
1. Bucz Gábor beszámol a kollégiumi köri pályázatokról: elmondja tételesen, hogy ki mire
pályázott és mennyit kapna.
 Könyvtárhoz kell egy honlap, ahol nyílván tartanánk, hogy milyen könyvek vannak,
melyikek kölcsönözhetők éppen, és hogy mikor van nyitva.
Szavazunk a KB felvetéséről az öntevékeny körök pályázatival kapcsolatban: 11 igen, 1
tartózkodás, 0 nem (90/2009).
2. WJKSZK jutalmazása (Az előző ülésen már volt róla szó, hogy szeretnének 50.000 forintot a
saját keretükből havonta, melyet saját maguk közt szétoszthatnának.):
 Szavazunk a jutalmazásról: 9 igen, 2 nem 1 tartózkodással, a javaslatot elfogadtuk azzal
a kiegészítéssel, hogy írjuk bele, hogy maximum 50.000 forintot kérhetnek havonta.
(91/2009).
3. EHK beszámolót tart Rozgonyi Eszter:
 Az építőkaron több embert is érint az állásbörze, ezért a HK-s zh-t elhalasztották. Az
EHK kéri az elnököket, hogy szavazzanak, mely időpontok jók. A hétfőt kifejezetten
támogatják, mivel 6 karnak van HK ülése.
Rácz Tamás távozik.
Bucz Gábor távozik.
 Ürögi Péter, Marosi Csaba, és Kovács András személyében új EHK-sok vannak.
 A testnevelés központot, mint minden évben támogatja az EHK.
 Kerestek helyet a Hauszmann műfüves focipályája helyett, de sajnos még nem találtak
jobbat.
 Dr. Vajta László dékán részt vett az EHK ülésen, és a Tudástárról beszélt.
 Főigazgató választás ma volt. Péceli Gábor, rektor két jelöltet emelt ki: Kaszásné
Mészáros Éva, és Hajós Róbert. A szenátus Kaszásné Mászáros Évát választotta
főigazgatónak.
 ÉL csarnok: Megalakult a 11 fős sport bizottság.
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 Kármán és Schönherz kollégiumokba kiírták a büfépályázatot.
 A fénymásoló projekt halad.
 Volt Schönherz kollégiumban tűzvédelmi körbejárás, és tűzriadó. Tűzriadó lesz még a
Wigner Jenő Kollégiumban, és a Schönherzben is.
 Megnyílt a TVSZ.
4. Költségtérítés:
Több kar is bevezette, hogy egy alap összeget kell fizetni a költségtérítéses hallgatóknak, még
akkor is, ha 0 kreditet vesznek fel. Két lehetőség merül fel:
 egy alapösszeget be kell fizetni, mely 10 kreditnek felel meg, melyet „levásárolhat”. A
10 kredit után felvett kreditekért kreditarányosan kellene fizetni.
 egy alapösszeget be kell fizetni, majd ezen felül minden kreditért kreditarányosan kell
fizetni, de kevesebbet, mint az előző esetben.
A két törött vonal a 10 kreditnyi alapösszegnél és a 30 kreditnyi összegnél metszi
egymást.
Mi a másodikat támogatnánk, erről szavaztunk: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
(92/2009) megszavaztuk, hogy ezt támogatjuk. Erről véglegesen a Kari Tanács dönt.
5. A KB javaslata a konditeremről:
 A lányoknak legyen ingyenes. Ez csak most készült el.
 A fiúknak 3000 Ft.
 Ezentúl ne járhasson ide külsős, csak kollégista.
8 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadtuk a KB javaslatát.

Egyebek:
6. Kulcsár Bence a Pikkász hivatalos EHK-s olvasója.
7. Következő ülés majd 2009. november 2.
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