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Jegyzőkönyvvezető: Czirók Emese

Napirendi előtti pontok:
1. A HK szavazott e-mailben a következő kérdésekről:
 Petényi Franciska az előző ülés végén javaslatot tett a kollégiumi férőhely pályázat
módosítására. A (3/2009)-es előterjesztés a mellékletek közt olvasható. Ezt az
előterjesztést a HK december 25-én e-mailben 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
(117/2009) elfogadta.
 Petényi Franciska 2009. december 28-án javaslatot tett a kollégiumi férőhely pályázat
kiírásának változtatására. A (4/2009)-es előterjesztés a mellékletek közt olvasható. Az
előterjesztést a TTK HK 2009. decebmer 29-én online 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodással
(118/2009) elutasította, majd 2009. december 30-án online 8 igen, 1nem, 0
tartózkodással (119/2009) arányban elfogadta.
2. A HK-k közti focibajnokságot a TTK HK csapata megnyerte.

Napirendi pontok:
3. Az előző ülésen Rácz Miklós kérte, hogy jelentessünk meg a Pikászban az 2010-re tervezett
költségvetést. Ezt a gazdasági felelős elvállalta, várhatóan február végére készül el.
4. KB beszámolót tart Varga-Umbrich Károly, és Petényi Franciska:
 Kiírták a kollégiumi-mentor pályázatot:
Valószínűleg ugyanazok adják le, mint az előző félévben.
A vezetőmentor hatáskörét kicsit kibővítenék majd:
 a teremfoglalásra ő adhatna engedélyt
A kollégiumi bulik engedélyét a mentorok felügyelik: vagyis a mentor a bulit
bármikor bezártathatja.
 Házirend:
Probléma van a kollégiumi beléptetéssel:
 Amióta a bentalvásért nem kell fizetni, sokan átmeneti szállásként
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használják a kollégiumot. Néhányan leadják ugyan az igazolványaikat,
de legtöbben még azt sem.
 A megoldás a szigorítás. Mostantól 8 óra után senki nem jöhet be, csak
ha a vendéglátó lejön érte, és az igazolványát leadja.
Ehhez persze az is kell, hogy a portások is betartsák, ezt megpróbáljuk
ellenőrizni.
 A KB SZMSZ-t februárban megírják.
 A kollégiumi köröknek írni kell, hogy a teremfoglalási igényeiket adják le.
 A Szak7-re nekünk is kellenek termek, nekünk is szólnunk kell a KB-nek.
5. Dékáni Tanácson volt Bucz Gábor:
 Oktatási szünet: április 8: a Szak7 csütörtökje, ezen a napon lesz a Cégvilág is.
 Sportnap: április 15: a GTK-s kari napok csütörtökje, ez nem oktatási szünet.
 Educatio-ról volt szó:
Le kell adnunk egy listát, hogy mire van szükségünk:
 megkérjük a Dékáni Hivatalt, hogy nyomtassanak még a Nyíltnapra írt
Pikkászból, erről Lángné Dr. Lázi Mártával kell beszélni.
 kérünk még a szakokról szóló tájékoztatóból is
 ezen kívül szükségünk van még:
 emberekre
 kari pólókra
 bögrékre
Beszélnünk kell a VIK HK-val, hogy biztosítanak-e internet kapcsolatot.
Több adatot kell gyűjtetnünk az MSc képzésről, hogy a kérdésekre jobban
tudjunk válaszolni.
Kinyomtatjuk az előtanulmányi rendeket, és mintatanterveket. Czirók Emese
vállalta, hogy ezeket megcsinálja.
 A Kognitív Tudományok Tanszék szeretne GTK-ról átjönni TTK-ra. Következő Kari
Tanácson (2010. február 10.) elvi kérdésként valószínűleg felmerül. Bucz Gábor kiküldi
listára az erről kapott részletes információit.
Berzlánovich Imre megy.
6. Kari pályázatok kiírása a 2009. december 1. – 2010. április 30. időszakra:
 Czirók Emese előterjeszti javaslatát a KBME ösztöndíj pályázati kiírására. Az (1/2010)
előterjesztés a mellékletben olvasható.
Felmerült, módosító javaslatként, hogy ne hangsúlyozzuk ki külön, hogy doktorandusz
nem kaphat ösztöndíjat, illetve, hogy a versenyeredményt ne feltétlenül a szakmailag
kompetens személy bírálja el.
Az előterjesztést a módosító javaslatokkal 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk
(1/2010).
 Czirók Emese és Rácz Tamás előterjeszti javaslatát a Közösségi ösztöndíj pályázati
kiírására. A (2/2010)-es előterjesztés a mellékletben olvasható. Felmerült újra, hogy a
Kolimpiáért adjunk-e ugyanannyi pontot, mint más kari esemény szervezéséért. A
kérdést nem sikerült eldöntenünk, ezért következő ülésen tovább beszélünk a dologról.
 Czirók Emese előterjesztette az Utazási pályázat kiírását. A (3/2010)-es előterjesztés a
mellékletben olvasható. Felmerült, módosító javaslatként, hogy ne hangsúlyozzuk ki
külön, hogy doktorandusz nem kaphat ösztöndíjat.
Az előterjesztést a módosító javaslattal együtt 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással (2/2010) a
HK elfogadta.
7. Tanulmányi ösztöndíjak a 2009/2010 tanév őszi tavaszi félévére:
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 Czirók Emese előterjeszti javaslatát a tanulmányi ösztöndíj elveiről szóló pályázati
kiírásra. A (4/2010)-es előterjesztés a mellékletben olvasható.
Módosító javaslatként felmerült, hogy azok, akik előző félévben passzívon voltak, ne a
2009 őszi adatok alapján, hanem az előző aktív félévük alapján kapjanak kiegészítő
ösztöndíjat, hiszen lehetnek olyanok, akik több féléven keresztül passzív féléven vannak.
A HK az előterjesztést a módosító javaslattal 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással (3/2010)
elfogadta.
 Czirók Emese előterjeszti a tanulmányi jellegű MSc-s kiegészítő ösztöndíjosztás
elveire. Az (5/2010)-es előterjesztés a mellékletben olvasható. Az előterjesztést 9 igen, 0
nem, 0 tartózkodással (4/2010) a HK elfogadta.
8. Kollégiumi férőhely pályázat:
 Petényi Franciska utánanézett, és az (51/2007)-es kormányrendelet szerint a
doktorandusz hallgatóknak nem kell feltétlenül kollégiumi férőhelyet biztosítani, ha
jelentkeznek. Mivel a pályázati kiírásban nem írtunk semmit erről az államilag
támogatott doktoranduszokat felvesszük automatikusan, a költségtérítéseseket pedig
kötelezzük a szociális adataik leadására.
 A Tétényi úti Kollégiumban végzett közösségi munkát az ottani VIK-es mentorok
értékelték, mely alapján Petényi Franciska a (6/2010)-es előterjesztésben írt közösségi
pontokat javasolja. A (6/2010)-es előterjesztés a mellékletben olvasható.
Szavazunk erről: az előterjesztést 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással (5/2010) elfogadtuk.

Egyebek:
9. Az előző ülésen megszavazott HK hírt a Pikkász megjelenéséről kiküldjük, és beleírjuk, hogy
készítünk nyilvános költségvetést is.
10. Nyári táborok időpontjai:
 Szervezőtábor: július 31 - augusztus 3
 Gólyatábor: augusztus 16 -19
11. Bucz Gábor mindenkit megkér, hogy készítsen egy listát arról, hogy mit csinált eddig ebben a
tanévben, így könnyebben fogják tudni kidolgozni a havi jutalmazás rendszerét.
12. A kollégiumi mentor pályázatok január 15-én érkeznek be, ezekről azonnal kell majd szavazni,
mivel el kell küldeni a javaslatot az EHK-nak.
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Mellékletek

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
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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:
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 december 25-én e-mailben 9/0/0 arányban megszavazta.
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Előterjesztés TTK HK 2009. december 28-ai online szavazásához
(4/2009)
Előterjesztő: Petényi Franciska
Tárgy: Kollégiumi férőhely pályázat kiírásának módosítása
Előzmények :
2009. szeptember 4-én a TJSz-nek megfelelően a TTK HK kiírta a 2009/10/2 félévre vonatkozó
kollégiumi férőhely pályázatot.
Két elíráson kívül szerepel benne ez a mondat:
Automatikusan felvesszük azokat a hallgatókat, akik 2009/10/1 félévben kollégisták voltak, érvényes
pályázatot adnak le a HK által meghirdetett módon, és a 2008/09-es tanév második és a 2009/10 tanév
első félévében elért tanulmányi átlag geometriai közepe (továbbiakban: kollégiumi átlag) eléri a 4,0-át.
Ezt két okból tartottuk szükségesnek, hogy belekerüljön:
 Őszi-tavaszi félév váltáskor hagyományosan felvettünk hallgatókat ösztöndíj indexxel. Ennek az
volt a célja, hogy a jó tanuló hallgatók ne legyenek bizonytalanságban a késői
eredményhirdetésig. De a pályázat kiírásakor nem gondoltunk arra, hogy a BSC első éves
hallgatók, akiket eddig csak szociális alapon vettük fel, a 2009/10 őszi féléves tanulmányi
átlaguk, nem reális mutatószáma a tanulmányi előremeneteleiknek.
 A Dékánitól kapott neptun szűrések (kritériumtárgyakra vonatkozóan) feldolgozása, annyi hiba
lehetőséget rejt, hogy minnél kevesebb hallgatóra szerettem volna elkészíteni. Most, hogy
kialakult a tavaszi férőhely pályázat menetrendje és biztosítva látom, hogy minden esetleges
hiba időben kiderül, nem látom szükségét hallgatók automatikus felvételének.
Javaslat
A két elíráson javításán túl, töröljük az automatikus felvételt.

Budapest, 2009. december 28.
Petényi Franciska
TTK HK
Az előterjesztést a TTK HK 2009. december 29-én online 7/1/0 arányban elutasította.
Az előterjesztést a TTK HK 2009. december 30-án online 8/1/0 arányban elfogadta.
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Előterjesztés a TTK HK 2010. január 7-ei ülésére
(1/2010)
Előterjesztő: Czirók Emese
Tárgy: Kari BME ösztöndíj pályázati kiírása
Előzmények:
 Az előző féléves pályázatokkal többen adtak be versenyeredményekről szóló igazolásokat, ekkor
a tudományos munkát értékelő személy „Egyéb tudományos tevékenység” címen javasolt
pontokat.
 Az előző félévben több doktorandusz is jelezte, hogy szeretne pályázni, azonban sajnos nekik
nem tudunk pénzt utalni.

Javaslat:
 Ebben a félévben kerüljön bele a kiírásba a versenyeredmény, és erre maximum 6 pontot
lehessen kapni. A versenyek komolyságát szintén a szakmailag kompetens személy ítélje meg,
aki a konferencián megjelent alkotás, szakmai gyakorlatot értékeli.
 Javaslom, hogy a kiírásban nyomatékosítsuk, hogy doktorandusz hallgatók nem kaphatnak Kari
BME ösztöndíjat.
 A leadási határidő 2010. április 30. 12:00 lenne.
 A kifizetés pedig a Neptun rendszeren keresztül a májusi utolsó időpontban történne.
 Ezen kívül a pályázati kiírás nem változna a tavalyihoz képest.
Budapest, 2010. január 5.
Czirók Emese
TTK HK

Módosító javaslatok:
Ne emeljük ki, hogy doktorandusz hallgatók nem pályázhatnak.
A verseny eredményeket ne a szakmailag kompetens személy bírálja el, hanem a KDJB, akik a
pályázatokat bírálják.
Az előterjesztést a módosításokkal a TTK HK 9/0/0 arányban elfogadta.
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Előterjesztés a TTK HK 2010. január 7-ei ülésére
(2/2010)
Előterjesztő: Czirók Emese, Rácz Tamás
Tárgy: Közösségi ösztöndíj pályázati kiírása
Előzmények:
 Az előző félévben több doktorandusz is jelezte, hogy szeretne pályázni, azonban sajnos nekik
nem tudunk pénzt utalni.
 Előző félévben a pondrendszert nem megfelelően súlyozottnak éreztük.
 A „Kollégiumi öntevékeny körökben végzett munka” igazolása az előző félévben nehézkesen
ment, sokan nem íratták alá a körvezetőjükkel az adatlapot.
Javaslat:
 Javaslom, hogy a kiírásban nyomatékosítsuk, hogy doktorandusz hallgatók nem részesülhetnek
Közösségi ösztöndíjban.
 A Kollégiumi öntevékeny körökben végzett munka igazolásának menetét hangsúlyozzuk a
pályázati kiírásban.
 A pontrendszer a következőképp alakulna át:
Tevékenység

Maximálisan
szerezhető pontszám
12

1.

Közreműködés kari körökben (MFHB, MMHK)

2.

Kollégiumi öntevékeny körben végzett munka
12
Kari esemény szervezésében vagy lebonyolításában való részvétel
8
(eseményenként, kivéve a Hallgatói Képviselet tagjai)
Tanulmányi célú honlap szerkesztés
6

3.
4.

7.

Listaadminság listánként (kivéve Hallgatói Képviselet tagjai)
3
Gólyák beilleszkedésének segítése (kivéve Hallgatói Képviselet
5
tagjai)
Kari sporttevékenység elősegítése (kivéve DSK tagjai)
4

8.

Kiemelkedő sportteljesítmény

5

9.

Egyetemen végzett közösségi munka

5

10. Hallgatógondnok, kollégiumi mentor

5

11. Egyéb

15

5.
6.





A leadási határidő 2010. április 30. 12:00 lenne.
A kifizetés pedig a Neptun rendszeren keresztül a májusi utolsó időpontban történne.
Ezen kívül a kiírás tartalma nem változna a tavalyihoz képest.

Budapest, 2010. január 5.
Czirók Emese, Rácz Tamás
TTK HK
Az előterjesztést a TTK HK következő ülésén tovább tárgyalja.
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Előterjesztés a TTK HK 2010. január 7-ei ülésére
(3/2010)
Előterjesztő: Czirók Emese
Tárgy: Utazási pályázat kiírása
Előzmények:
 Az előző félévben több doktorandusz is jelezte, hogy szeretne pályázni, azonban sajnos nekik
nem tudunk pénzt utalni.
Javaslat:
 Javaslom, hogy a kiírásban nyomatékosítsuk, hogy doktorandusz hallgatók nem részesülhetnek
utazási támogatásban az Utazási pályázat keretén belül.
 A leadási határidő 2010. április 30. 12:00 lenne.
 A kifizetés pedig a Neptun rendszeren keresztül a májusi utolsó időpontban történne.
 Ezen kívül a kiírás tartalma nem változna.

Budapest, 2010. január 5.
Czirók Emese
TTK HK

Módosító javaslatok:
Ne emeljük ki, hogy doktorandusz hallgatók nem pályázhatnak.
Az előterjesztést a módosítással a TTK HK 9/0/0 arányban elfogadta/elutasította.
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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
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1117 Budapest
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Előterjesztés a TTK HK 2010. január 7-ei ülésére
(4/2010)
Előterjesztő: Czirók Emese
Tárgy: Tanulmányi ösztöndíj kiosztásának elvei
Előzmények:
 Gondoltunk rá, hogy a szakirányok szerint szétszedjük a BSc-s HHCS-ket, de mivel a Fizikus
képzésen elő követelménye van a szakirány választásnak, nem tudnánk mit kezdeni azon
hallgatókkal, akik nem haladnak jól a tanulmányaikkal, és nem választhatna szakirányt. Ezen
kívül a két Matematikus évfolyam közül az egyiken nincsenek elegen az Alkalmazott
Matematikus szakirányon, ahhoz hogy külön HHCS-t alkossanak.
Javaslat:
 A következő HCs-ket javaslom:
1. Fizika: 2009-ben beiratkozott fizika alapszakos hallgatók
2. Fizika: 2008-ban beiratkozott fizika alapszakos hallgatók
3. Fizika: 2007-ben vagy azelőtt beiratkozott fizika alapszakos hallgatók
4. Fizikus: 2005-ben vagy azelőtt beiratkozott fizikus hallgatók
5. Fizikus: 2009-ben beiratkozott fizikus mesterképzésben résztveő hallgatók
Matematika: 2009-ben beiratkozott matematika alapszakos hallagtók
Matematika: 2008-ban beiratkozott matematika alapszakos hallgatók
Matematika: 2007-ben vagy azelőtt beiratkozott matematika alapszakos hallgatók
Matematikus: 2005-ben vagy azelőtt beiratkozott matematikus hallgatók
Matematikus: 2009-ben beiratkozott matematikus, illetve alkalmazott matematikus
mesterképzésben résztvevő hallgatók
Ezen kívül teljes egészében a tavalyi kiírást javaslom, vagyis:
1.
2.
3.
4.
5.



Minden HCs-ban törekszünk a hallgatók közel 50%-ának ösztöndíjat adni. Ez ügyben
kivételt csak abban az esetben teszünk, ha
1. a hallgatók 50%-a nem teljesített 3,00-s ösztöndíjátlag felett, vagy
2. a hallgatók 50%-a 4,50-s ösztöndíjátlag felett teljesített.
Az első esetben hallgatók kevesebb, utóbbi esetben pedig több mint 50% részesül
tanulmányi ösztöndíjban. Összességében azonban a jogosult hallgatók legfeljebb fele
részesül ténylegesen ösztöndíjban.
A HCs-kben külön-külön illesztenünk görbéket 3 pontra. Ezek a következők: minimum
ösztöndíjátlag az 5,0 ösztöndíjátlag, valamint a maximum ösztöndíjátlag.
Az összes HCs-ben a minimum ösztöndíjátlag és maximum ösztöndíjátlaghoz tartozó
pénzösszeg megegyezik, és hányadosuk legalább 3. Az 5,0 ösztöndíjátlaghoz tartozó
pénzösszeg a különböző HCs-ben az adott HCs-ben 5,0 felett teljesített hallgatók
számának monoton függvénye.
A minimum ösztöndíjátlag és az 5,0 ösztöndíjátlag közötti ösztöndíjak és hozzájuk tartozó
tartozó pénzösszegek között monoton függvény által meghatározott kapcsolat van, míg az
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5,0 ösztöndíjátlag és a maximum ösztöndíjátlag között szigorúan konvex függvény által
meghatározott kapcsolat van. Törekedve arra, hogy az 5,0 ösztöndíjhoz a maximum
ösztöndíjhoz tartozó pénzösszeg minél nagyobb százalékú legyen, de legalább 80%.
A 2009/2010 őszi félévben passzívon volt hallgatók nem részesülnek tanulmányi
ösztöndíjban. Ugyanakkor egyéb egyszeri támogatást kapnak 5-ször, akkora
pénzösszegben, mint amekkorát 2009 őszén kaptak volna tanulmányi ösztöndíjként a Hcsjukban.
A 2009/2010 tavaszi félévben beiratkozó mesterképzéses hallgatók, tanulmányi ösztöndíj
helyett a tanulmányi ösztöndíj pótlására szolgáló kiegészítő ösztöndíjban részesülnek.

Budapest, 2010. január 6.
Czirók Emese
TTK HK

Módosító javaslatok:
A 2009/2010 őszén passzív féléven levő hallgatók ne a 2009 ősze alapján kapjanak ösztöndíjat, hanem
az előző aktív félév alapján.
Az előterjesztést a módosítással TTK HK 9/0/0 arányban elfogadta.
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Előterjesztés a TTK HK 2010. január 7-ei ülésére
(5/2010)
Előterjesztő: Czirók Emese
Tárgy: Tanulmányi jellegű kiegészítő ösztöndíj MSc-seknek
Előzmények:
 2010 februárjában csak Fizikus mesterképzés indul, ellentétben az előző félévvel, amikor
matematikus is indult.
Javaslat:

 Javaslom, hogy az elvek maradjanak ugyanazok, mint a 2009/2010 őszi félévben, csak
egy Hcs-re aktualizáljuk a kiírást.
 Az görgetett átlagról szóló igazolás beérkezésének határideje február 22 19:00 lenne.
Aki átvételi elismervényt szeretne, az a február 22-ei fogadóórán adhatná le.

Budapest, 2010. január 6.
Czirók Emese
TTK HK

Módosító javaslatok:
A fogadóóra helyett a szociális ösztöndíjhoz szükséges igazolások leadásának időpontjában, soron kívül
adhassák le az átlagról szóló igazolást.
Az előterjesztést a módosítással a TTK HK 9/0/0 arányban elfogadta.
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Előterjesztés a TTK HK 2010.január 8-i ülésére
(6/2010)
Előterjesztő: Petényi Franciska
Tárgy: TTNY kollégisták közösségi pontjai
Előzmények:
Közösségi élet központja a Wigner Jenő Kollégium, ami 12 kari körünk működési tere is egyben.
Ennek ellenére a hallgatóink fele más kollégiumokban kerül elhelyezésre. Így kiszorulva a közösségi
életből és a BME TTK-n nyerhető Közösségi Ösztöndíjból.
Idén a Nagytétényi úti kollégiumban több hallgatónk is aktívan segített a TTNY-i közösségi élet
szervezésében.
Kotroczó Nándor, VIK-es mentor elküldte a hallgatóink féléves tevékenységét részletesen.
Javaslat:
Ezért Kotroczó Nándor levelét alapul véve kollégiumi pályázathoz a következő hallgatóknak a
következő közösségi pontokat javasom:
Neptun
Pont
Tevékenység röviden
J4MJ64
6
szakács, rendező 2 nagy esten
CWZB3F
3
kisegítő kis esteken
LU3LUB
3
kisegítő kis esteken
S2OTYP
4
TTK-s elsősök segítése
Az előterjesztést a TTK HK 9/0/0 arányban elfogadta.
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