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Dátum: 2009. december 21.

Oldalszám: 3+4

Jegyzőkönyvvezető: Czirók Emese

Napirendi előtti pontok:
Az ülésen Guzmics Sándor György, Horváth Miklós, Nafrádi Gábor, Rácz Miklós, Szabó Zsolt
vendégként részt vesznek.
1. Bucz Gábor felveti, hogy az ülés elejét (20-25 perc) tegyük zárttá. Ezt a HK 9 igen, 0 nem 0

tartózkodással elfogadta. Guzmics Sándor György, Horváth Miklós, Nafrádi Gábor, Rácz
Miklós, Szabó Zsolt elhagyták az irodát.
Az ülés innentől zárt.
Az ülés innentől nyílt. Guzmics Sándor György, Horváth Miklós, Nafrádi, Rácz Miklós, Szabó
Zsolt visszajött az irodába.
2. A visszatartott decemberi Pikkász:
 A HK a zárt ülésen szavazott, hogy a Pikkászt kiadjuk, az eredeti formájában, valamint
küldünk egy HK hírt arról, hogy „eddig az eljárás menetének felrúgása, és a
közhangulatot befolyásoló megjegyzések miatt tartotta vissza az EHK”. Ezt 8 igen, 1
nem, 0 tartózkodással fogadtuk el. (115/2009) A Pikkász főszerkesztője, a szerkesztők
nevében üdvözölte ezt a döntést.
 Horváth Miklós felveti, hogy számára nem egyértelmű az „EHK és HK felügyeleti
joga” a kari újság felett. Szerinte, mivel ez a kari hallgatói önkormányzat lapja, ez csak a
tárgyi tévedésekre vonatkozik. Keresztes Péter, az EHK elnöke szerint ezt nem így kell
értelmezni, és a BME HÖK alapszabályban, mely a TTK HK, és annak mellékletei felett
áll, az EHK-nak egyetértési joga van az újság megjelenésénél.
 Horváth Miklós elmondja, hogyan kerültek az újságba az említett megjegyzések. A
szerkesztői értekezleten felmerült, és elfogadták, így nem a főszerkesztő saját ötlete volt,
s nem egyedül tette bele őket.
 A HK tagjai továbbra is nehezményezik, hogy az eljárás menetét nem tartották be,
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vagyis Horváth Miklós nem várta meg az EHK-s olvasó, Kulcsár Bence és a HK
engedélyét, hanem nyomdába küldte az újságot. A Pikkász szerkesztősége nevében
Horváth Miklós ígéretet tett, hogy a következőkben betartják a hivatalos menetrendet.
3. Rácz Miklós megkérdezte, hogy a HK ZH-n miért nem értünk el jobb helyezést, valóban
készültünk-e rá egy napot, mint azt az októberi Pikkászban megígértük:
 Petényi Franciska erre a kérdésre e-mail-ben már választ adott neki. A HK ZH nem a
tényleges, átfogó tudást mérte fel, inkább a szabályzatok szó szerinti ismeretére ment rá.
Igazán sajnáljuk, hogy nem értünk el jobb eredményt, a jövőben törekedni fogunk a jobb
eredményre.
 A ZH előtt valóban tanultunk egy napot.
4. Szintén Rácz Miklós felvetette, hogy készítsünk egy költségvetési tervet, hogy hogyan fogjuk
visszafizetni a pénzt a GTK-nak:
 Ezzel elviekben egyetértünk, de ígéretet a gazdasági felelős hiányzása miatt nem tudunk
tenni. A következő üléseken remélhetőleg erre is sor kerül.
5. Karácsonyi pénz: Rácz Miklós szerint aggályos, hogy karácsonyi pénzt csak az kaphat, aki
szavazott:
 A két évvel ezelőtti szavazáson körülbelül 180-an szavaztak, a májusin, pedig 350-en. Ez
körülbelül a TTK hallgatóinak 40, illetve 70%-a. Vagyis a szavazati arány valóban
jelentősen változott. Arra, hogy sokan csak a pénz miatt szavaznak, a HK-sok érve, hogy
eddig is sokan csak a csokiért szavaztak.
 Nafrádi Gábor szerint ezzel befolyásoljuk a végeredményt, azonban, ha a szavazás nem
érvényes, akkor új szavazást kell kiírni, ami újra sok pénzbe kerül.
 Továbbra is az internetes szavazást tartjuk lehetséges megoldásnak. Sajnos ezt csak
Neptunban végezhetjük, melyben még nem biztosított az anonimitás.
Rácz Tamás távozik.

6. Szabó Zsolt felvetette, hogy ő úgy tudja, hogy Pósa László lemondott, de ezt nem látja a
jegyzőkönyvekben:
 Pósa László nem mondott le, a lemondását is csak informálisan ajánlotta fel.
7. Szintén Szabó Zsolt kérdezi, hogy az internetre feltett jegyzőkönyvek miért változhatnak meg:
 Az internetre nem jegyzőkönyvek, hanem emlékeztetők, és kétszer változtak meg,
mindkétszer csak pontosítás történt.
 Nafrádi Gábor felvetette, hogy a jövőben jelöljük a honlapon, ha pontosítás történik.
8. Szabó Zsolt felvetette, hogy nem aggályos-e hogy a HK tagjai közt egy pár is van:
 A HK-sok véleménye szerint ez nem lehet probléma, a javaslatokat, felvetéseket nem
szimpátia, hanem szakmai alapon értékeljük, és így is szavazunk az egyes kérdésekben.
9. Felmerült, hogy pontosan mi is történt az analitikáról hiányzó pénzzel. Ezt tisztázzuk, s a
Nafrádi Gábor szerint erről esetleg egy Hallgatói Fórumot is kéne tartani.

Napirendi pontok:
10. EHK beszámoló:
 az EHK-sok kimentésüket kérték.
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11. KB beszámoló:
 az előző héten KB karácsonyt tartottak, mely pozitív mérleggel zárt.
12. Szociális ösztöndíj:
 Priksz Ildikó előterjesztése (2/2009) a szociális ösztöndíj bírálásának menetéről a
mellékletben olvasható. Ezt a HK 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodással (116/2009) elfogadta.
13. Kollégiumi jelentkezés:
 Petényi Franciska az előző ülésen elfogadott (1/2009) számú előterjesztéshez módosító,
pontosító javaslatot tesz (3/2009), mely szintén a mellékletben olvasható. Erről a kis
létszám miatt nem tudunk szavazni (módosításhoz kétharmados többség kell), így emailben fogunk szavazni, és az eredmény a következő jegyzőkönyvbe kerül bele.

Egyebek:
14. Összeszedtük, hogy miről kell HK HÍRT írni:
 Külön a Pikkászról
 Ezen kívül:
 Kollégiumi jelentkezés
 Szociális ösztöndíjhoz az igazolások szedésének időpontja
15. Egy hallgató írt, hogy ő szavazott, de nem kapott karácsonyi pénzt:
 Czirók Emese már válaszolt neki, hogy mivel ő költséges képzésen van, nem kaphat,
ugyanis a karácsonyi pénz a normatíva keret maradványa, melyet csak az államilag
támogatott képzésben résztvevők után kap az egyetem.
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Mellékletek

Előterjesztés a TTK HK 2009. December 21-i ülésére
(2/2009)
Előterjesztő: Priksz Ildikó
Tárgy: Szociális támogatás igénylésének menetrendje
Előzmények:
Az ESZR-ben azaz, az Egységes Szociális Rendszerben január 4-től regisztrálhatnak a hallgatók, és
február 7-én fejeződik be a regisztráció.
A kollégiumi jelentkezés eredményeit január 30-ig kell elküldeni, ezért a szociális papírok bírálata a
KSZB javaslata szerint január 18-tól kezdődhet.
Február 1-ig lehet az adminisztrációs hibákat az EHK-nál jelenteni azoknak a hallgatóknak, akik
kollégiumi férőhelyhez kérték a szociális helyzetük felmérését.
A bírálási időszak január 18-tól február 19-ig tart hivatalosan. Ez egy pénteki nap, a szokásokhoz híven
február 20-21-én is lehetőség lesz még papírokat leadni. Február 23-24- én ülésezik a KSZB és február
25-én szavaz a javaslatról az EHK. Így végleges eredmény legkorábban február 27-én várható.
A hallgatók a tervek szerint két neptun üzenetet kapnának ezen időszak alatt a regisztrációról. Január 4én (a regisztrálás kezdetekor) és február 1-én a regisztrációs hét kezdetekor.)
Javaslat:
Javaslom, hogy a TTK HK a kollégiumi férőhelyekhez leadott szociális igazolás bemutatására és a nem
feltétlenül kollégiumi férőhelyhez leadott szociális igazolások bemutatására a következő időpontokat
jelölje ki:




január 18. 14.00-16.00
január 21. 10.00-12.00
január 26. 16.00-18.00

Javaslom, hogy a TTK HK a nem kollégiumi férőhelyekhez leadott szociális igazolások bemutatására a
következő időpontokat jelölje ki:








február 8. 15.00-17.00
február 9. 12.00-14.00
február 11. 16.00-18.00
február 15. 15.00-17.00
február 17. 12.00-14.00
február 19. 16.00-18.00
+ időpont február 21. 19.00-21.00

Javaslom, hogy az előző félévhez hasonlóan, idén is maradjon az időpontra jelentkezés, ez lényegesen
megrövidítette a várakozási időt. 3 bíráló esetén 20 perc alatt 10 ember, 2 bíráló esetén 30 perc alatt 10
ember. ()
Javaslom, hogy a Neptun üzenetek mellett a TTK HK is küldjön a regisztráció kezdetekor hírt a
vizsgaidőszak időpontjairól külön kiemelve, hogy nem csak kollégisták jöhetnek, valamit a
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regisztrációs hét elején a szorgalmi időszakban kiírt időpontokról, külön kiemelve, hogy akik
kollégiumra és szociális támogatásra is jelentkeztek, azoknak még egy időpontra jelentkezniük kell.
Priksz Ildikó
TTK HK
Az előterjesztést a TTK HK 8/0/0 arányban elfogadta.
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Előterjesztés a TTK HK 2009. December 15-i ülésére
(3/2009)
Előterjesztő: Petényi Franciska
Tárgy: Kollégiumi férőhely igénylés menetrendje
Előzmények:
 Előző ülésen megszavaztuk, hogy a TTK HK is az új kollégiumi felvételi rendszert használja.
Január 1-jei nyitással és január 29-én 20:00-s zárással.
 A kritériumtárgyak bonyolult szűrése miatt a 2006/07/1 félévtől 2008/09/2 félévig elvégzett
kritériumtárgyakra vonatkozóan a január 7-ig jelentkező hallgatók számára január 10 és január
15 között előfellebbezést tartunk.
A január 15-ei határidő jogvesztő, azaz azon hallgatók, akik január 7-ig nem regisztrálnak, nem
lesz lehetőségük ilyen jellegű esetleges eljárási hiba miatt fellebbezni.
 A 2009/10/1 félév kritérium tárgyainak szűrése 2010. január 29-én 12:00-kor lesz, ezt előre
hirdetnünk kell hallgatóknak.
Elfogadtuk, hogy ekkor a Neptunban még szereplő tárgyak miatt lehet fellebbezni.
 A KBME-t és Közösségi Ösztöndíjat újra le lehet adni személyesen.
 Két férőhelyet teszünk félre a HK-hoz való fellebbezésre. Amennyiben nincs jogos fellebbező
nemek arányának megfelelően várólistáról töltjük fel a hallgatókkal a két férőhelyet.
 Az eredményt január 30-án 8:00-kor előre hivatalos lesz. Ezért a fellebbezési időszak január 30án 8:00-tól február 1-jén 14:00-ig kizárólag eljárási hiba miatt emailban a hk@wigner.bme.hu
címen.

Javaslat:
 A 2008/09/2 félévet megelőző kritérium tárgyakra vonatkozó fellebbezés pontos menetének
javaslata:
o 2010. január 10-ére a HK hírcsatornáin meghirdetjük az oldal pontos címét, ahol a január
7-ig jelentkezett hallgatók neptun kódhoz rendelt kritériumtárgy listáját nyilvánosságra
hozzuk.
o A fellebbezőknek először emailben jelezzék a hibát a kdjb@wigner.bme.hu címen.
Petényi Franciska kezelje a leveleket, és amennyiben a hallgató állítás nem egyezik a
neptunnal szűrt listákból, akkor a hallgatónak személyesen kelljen igazolnia állítását
(Belép a saját neptun felhasználói felületére, és megmutatja az illetékes HK-snak a tárgy
elvégzését.).
Január 14-én 14:00-16:00-s időpontban, vagy január 15-én 8:00-10:00-s időpontban.
 A KBME és a Közösségi Ösztöndíj leadási időpontja:
o január 18. 14.00-16.00
o január 21. 10.00-12.00
o január 26. 16.00-18.00
A szociális támogatások (januári) átvételi időpontjainak megegyezően. Egy HK-snál viszont élvezzenek
elsőbbséget.
 A 2009/10/1 félévének kritériumtárgyak miatt fellebbezésének pontosítása:
Továbbra is javaslom, hogy 2009. január 29-én 12:00-kor nem szerepelt adatok miatt ne lehessen
fellebbezni, azzal a módosítással, hogy a hallgatók emailben jelezhessék a kdjb@wigner.bme.hu címen
2009. január 29-én 14:00-ig, ha egy kritériumtárgyuk érdemjegyét nem vitték be a neptunban.
Majd állításukat a februári szociális támogatások átvételi időpontjukban kötelezően igazolják. Azaz:
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o február 8. 15.00-17.00
o február 9. 12.00-14.00
o február 11. 16.00-18.00
o február 15. 15.00-17.00
o február 17. 12.00-14.00
o február 19. 16.00-18.00

Budapest, 2009. december 21.
Petényi Franciska
TTK HK

Az előterjesztést a TTK HK e-mailben szavazza meg, és az eredmény a következő ülés
jegyzőkönyvébe kerül bele.
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