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Napirendi pontok:
1. EHK beszámolót tart Rozgonyi Eszter:
 A múlt héten APEH ellenőrzés volt az egyetemen.
 Készen van a jövő évi költségvetés tervezete.
 Az egyetemet megkereste a Székelyföld alapítvány, mert itt szeretnének aláírást gyűjteni
a .sicc domain névhez. Ehhez kapcsolódóan az EHK tervezi a .bme domain név
bevezetését.
 Csiby Soma, a GMF KO igazgatóhelyettese lemondott, ezért az EHK új
igazgatóhelyettesi pályázatot írt ki.
 Tűzvédelmi kiürítés volt a Schönherzben:
 Mivel az elvárásoknak megfelelően sikerült megemelték a bent tartózkodók
maximális számát:
 egy normális hétköznapon: 1848 fő
 bejelentett rendezvény esetén: 2628 fő
 A fénymásoló projekt halad:
 A tervezetet épp Dr. Csőke Rita vizsgálja.
 Amennyiben minden rendben működik, 2010 februárjában megnyílhat a
fénymásoló szalon.
 Az egyetemi öntevékeny körök pályázatiról szavaztak.
 2009. november 14-ig elkészül a TJSZ első módosítása.
 Volt lakossági fórum:
 a Wigner Jenő Kollégium elleni önkormányzati eljárást megszűntették.
 A kollégiumok új besorolást kaptak, ezért áfa növekedés várható.
 A Balatonlellei Ifjúsági tábort újítják fel.
 A BME fesztivál 2010-ben a Q épület környékén lesz, hogy a lakókat kevésbé zavarja.
 Bohák András pere után néhány embert költségesről államilag támogatott képzésre
sorolnak át, így ők kapnak majd ösztöndíjat.
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2. Kollégiumi Bizottsági beszámolót tart Petényi Franciska:
 A KB kitöltött több kérdőívet, arról, hogy mik az elvárásaik a Kollégiumok Osztályával
kapcsolatban, ezeket visszaküldték.
 A K épületben lesz új orvosi rendelő, és attól függően lesz teljes körű az ellátás, hogy
hány BME-s diák van bejelentve a XI. kerületbe. Ezért a kollégiumi mentorok
csoportosan be fogják jelenteni a kollégistákat.
3. Domján Dániel volt Fizikus Szakbizottsági ülésen:
 Véleményezni szeretnék a BSc képzést:
 az oktatók ki fognak tölteni egy kérdőívet a képzéssel kapcsolatban.
 a hallgatói kérdőíveket is kis mértékben megváltoztatják
 Készül az orvos-fizikus MSs szakirányú képzés:
 néhány fizikus hallgató felvetette, hogy lehessen egyszerre több szakirányt is
elvégezni, de ennek adminisztratív háttere nem tiszta.
 Azt szeretnék, ha szerveznénk szakirány tájékoztatókat:
 a matematikust megcsinálja:
 Eőry Zoltán
 Rácz Tamás
Ez főleg a másodéves BSc-seknek szólna.
 a fizikust megcsinálja:
 Farkas István
Ez főleg az MSc előtt állóknak szólna.
 Legközelebb felmérik a felvételizők szakirány preferencia sorrendjét, mert a kutató
fizikus szakirány betelt.
 Szeretnének szakképzési hozzájárulást kapni a kötelező nyári gyakorlatért, de ez csak
akkor adható, ha legalább hat hétig külső telephelyen dolgozik a hallgató, ami sajnos
nem megoldható.
4. Gólyabál:
 Domján Dániel meghívta az EHK-sokat.
 A tavalyról megmaradt könyveket kisorsoljuk tombolán.
 Jegyek: 135.000 forint folyt be, ez körülbelül 100 jegyet jelent.
 Rácz Tamás lesz a konferanszié.
5. Kari pályázatok:
 Elkészültek az adatlapok.
 A határidőket előrébb hozzuk, mert a KTH-nak előbb kell leadni a kifizetési listát.
 A pályázati kiírásokat átnézzük, és a KDJB újra kiteszi a honlapra.
6. Csapatépítő hétvége:
 Pénteken (november 13.) indulunk.
 Péntek estére, és szombat délre rendeltünk vacsorát és ebédet, a többit „kisközösségileg”
oldjuk meg.
 Priksz Ildikó autóval jön, és vállalja a bevásárlást. Berzlánovich Imre segít neki.
 Tervezett program:
 kirándulás
 brain-storming a havi jutalmazásról
 HK beszámolók kérdése
 csapatépítő feladatok
7. Következő ülés: 2009. november 23.
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