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Dátum: 2009. december 1.

Oldalszám: 3

Jegyzőkönyvvezető: Czirók Emese

Napirendi pontok:
1. Rozgonyi Eszter EHK beszámolót tart:
 Keresztes Péter volt Operatív Értekezleten, és Rektori Tanácson, ahol volt szó a
Nukleáris Technikai Intézet költségvetéséről.
Priksz Ildikó megérkezett.
 Az egyetem állít három új szobrot:
 Szilárd Leó
Teller Ede
Bay Zoltán
 Az Egyetem szeretné eladni a Hauszmann utcai sporttelepet. Ezt az önkormányzat meg
is venné. Az önkormányzati ülésen a Sportmax központtal együtt terjesztették elő, így az
előterjesztést nem fogadták el. Reméljük decemberben, mikor csak a Hauszmann utcai
sporttelepet kínálják eladásra elfogadják majd.
Petényi Franciska megérkezett.
 A büfék a Schönherz és Kármán kollégiumokban készülnek.
 A KKB (Külső Kollégiumi Bizottság) küld majd egy listát, hogy kiket kell bejelenteni a
kollégiumokba. Ezt a Wigner Jenő Kollégiumban a KB (Kollégiumi Bizottság)
koordinálja majd.
 Szenátuson nem fogadták el még a 2010/11-s tanév rendjét, mert a BME fesztiválkor
nem szeretnének szünnapot.
 A Demján Sándor ösztöndíj szerződése csak egy ötéves szerződés, és felmerült, hogy a
legközelebbi felülvizsgálatkor meghatározott számú évet kikötnek, amit a támogatott
hallgatóknak a diploma után Magyarországon kell munkával eltölteniük.
 Rozgonyi Eszter volt Hivatalvezetői értekezleten:
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Eddig a Neptunon keresztül leadott kérvényeket maximum 500 karakterben
kellett megfogalmazni, ezután akármennyi karaktert lehet használni.
Hirdetni kell, hogy a Neptunban kiírt tételeket lehetőleg még decemberben
fizessék ki a hallgatók, ugyanis új pénzügyi rendszert vezetnek be.
A rendszer hibájából az elsősöket nem jelentették le a TB-hez. Ezt próbálják
nagyon gyorsan orvosolni.
 A kollégiumi férőhelyek kiosztása a karok között a létszámstatisztikák alapján történik,
így mi jól jártunk.
 Csütörtökön Budapesti Regionális közgyűlése lesz a HÖOK-nak. (Hallgatói
Önkormányzatok Országos Egyesülete). Két embert küldenek az EHK-ból.
 A Balatonlellei Tábor időbeosztásáról csütörtökön, 16.00 órakor lesz megbeszélés. Az
EHK tábor időpontja: 2010 július 26-30.
2. KB beszámolót tart Varga-Umbrich Károly:
 A fregolik, amiket felszereltek nagyon rossz állapotban vannak, veszélyesek.
 A KB (Kollégiumi Bizottság) besúlyozta a kollégiumi köröket, hogy azok mennyire
számítsanak bele a két kar közösségi ösztöndíjaiba.
 Lesz KB karácsony.
3. Megbeszéljük, hogy mikor szeretnénk a nyári táborok időpontjait:
 Gólyatábor-szervező tábor: július 30-augusztus 2 vagy július 31 – augusztus 3. nem volt
jó, hogy össze-vissza költöztünk, ezért kérünk több helyet, mint idén.
 Berzlánovich Imre felvetette, hogy kérjünk gólyatábor előtt egy szobát, hogy három
ember előbb lemehessen bevásárolni.
 Gólyatábor: legyen augusztus 20 - augusztus 23, vagy augusztus 21 - augusztus 24
 A csütörtöki megbeszélésre Bucz Gábor megy majd.
4. Kar Kiváló Hallgatója pályázati kiírás:
 A kiírás elkészült, most a Dékáni Tanács véleményére várunk, s ha nekik is jó,
előterjesztjük a Kari Tanácsra.
5. Oktatók minősítése:
 Domján Dániel megcsinálta az OHV (Oktatók Hallgatói Véleményezése) alapján, így a
HK-nak nem kell vele külön foglalkozni.
6. Kari pályázatok, maradványfelosztás:
 Czirók Emese felvázolja a KDJB javaslatát:
Összesen 5.790.000 forintot oszthatunk szét:
 KBME pályázat: a 13 pont felett adunk ösztöndíjat
 Közösségi ösztöndíj: minden időben érkezett pályázatra adunk
ösztöndíjat, a későn érkezőket azonban nem fogadjuk el.
 Utazási pályázat: doktoranduszoknak sajnos nem tudunk adni, a többiek
viszont megkapják a pályázott összeget.
 HK-s jutalmazás: 2300 forint/pont. A pontokat Domján Dániel az
üléseken való részvétel mennyisége, minősége, az elvégzett feladatok, és
a HK zh-n elért eredmények alapján adta.
 Pikkász: a szerkesztő által megadott arányban osztjuk fel a pénzt.
 Karácsonyi pénz:
a. azok a felsőbb éves, államilag támogatott hallgatók, akik
szavaztak, és akik a szavazás alatt passzívon voltak 5000 Ft-ot
kapnak, ezen felül, a tanulmányi ösztöndíjuk egyharmadát.
b. a gólyák pedig 11000 Ft-ot kapnak.

Domján Dániel
elnök
TTK HK

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Természettudományi Kar
Hallgatói Képviselet

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

 Felmerült, hogy a Kolimpia szervezésért túl sok az 5 közösségi pont, ugyanis a
főszervezők nem mindenhol tudtak rendesen elszámolni, így felmerült a gyanú, hogy
természetbeni juttatásként, a Kolimpia-pénzből vettek maguknak alkoholt. A kérdés:
„Maradjon-e a Kolimpia szervezés 5 közösségi pont?” 5 igen, 5 nem, 1 tartózkodás,
majd megerősítő szavazásnál újra 5 igen, 5 nem 1 tartózkodással (101/2009) a
szabályokon nem változtatunk. tehát a Kolimpia szervezés 5 közösségi pontot érhet.
 Rozgonyi Eszter javasolja, hogy Domján Dániel HÖOK vezetőképzőn való részvételét
fizessük ki ebből a keretből. A javaslat elfogadásához 2/3-os többség kell. A javaslatot 9
igen, 1 nem, 1 tartózkodással (102/2009) elfogadtuk.
 Rozgonyi Eszter javasolta, hogy Rácz Tamás HÖOK vezetőképzőn való részvételét is
fizessük ki ebből a keretből. A javaslat elfogadásához 2/3-os többség kell. A javaslatot 7
igen, 1 nem, 3 tartózkodással (103/2009) nem fogadtuk el.
Szavazunk a maradványkeret ilyeténképpen való felosztásáról. A HK 11 igen, 0 nem,
0 tartózkodással (104/2009) elfogadta, a maradványkeret felosztásáról szóló
javaslatokat.
7. A kollégiumi felvételivel probléma van, ugyanis BSc-n nincs szünet regisztrációs hét előtt, így a
fellebbezési időszak belenyúlik a költözési időszakba. Reméljük KKB-n (Külső Kollégiumi
Bizottság) beszélnek a problémáról.

Egyebek:
8.

Kar Kiváló Oktatója:
 Beérkeztek az ajánlások, Varga-Umbrich Károly ír ki szavazást, és minden intézetből a
legtöbb szavazatot kapó oktatót fogjuk előterjeszteni Kari Tanácson.

9. A Nyílt Nap tapasztalatai nagyon pozitívak voltak, a gólyáknak szóló kiadványunkat gyorsan
elkapkodták, sokan jöttek feladatot megoldani.
10. Szakirány-tájékoztató:
 December 14-ére kaptunk termet a fizikusoknak
 Rácz Tamás szervezi a matematikust, minden e-mailt hk listára is el kell küldenie.
11. A mai naptól van vizsgajelentkezés, ezt TTK HK hírekben is hirdetni kell.
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