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Jegyzőkönyvvezető: Czirók Emese

Napirend előtti pontok:
1. A HK a március 26-28. között tartott HK hétvégén szavazott az ösztöndíjak korrekciójáról:
 Czirók Emese beszámolt a KTH-tól érkezett ösztöndíj-korrekciós listáról:
Összesen egy hallgató van, akinek az esetében felmerül az ösztöndíj korrekció
(többiek az átlag korrekció után is 3,0 alatti átlagot érte el.) Neki az
ösztöndíjátlaga 4,4-ről csökkent 3,73-ra. A homogén hallgatói csoportban a
sorrend nem változik, azonban mivel ő volt az utolsó ember, aki kapott, ezért az
5,0 alatti emberek ösztöndíját hozzá igazítottuk. Ennek fényében több lehetőség
merül fel:
1. Az ösztöndíjak összege marad úgy, ahogy eddig volt, mivel a sorrend
nem változott a HHCS-ban.
2. Annak a hallgatónak, akinek változott az ösztöndíjátlaga nem változik a
pénze (eddig 6000 forintot kapott, ennél kevesebb ösztöndíjat nem
ítélhetünk meg). Azonban azoknak, akik még 5,0 alatt vannak, ahhoz
igazítjuk az ösztöndíjukat, amennyit ezen adatok fényében kapnának.
3. Annak a hallgatónak, akinek változott az ösztöndíja nem adunk a
továbbiakban ösztöndíjat, de mindenki másé marad. (Így még éppen
teljesül az a kritérium, hogy a hallgatói csoportban a minimum és
maximum ösztöndíjösszeg között 3-szoros a szorzó)
A HK a kérdésben listásan szavazott. Az első lehetőségre 4 szavazat, a
másodikra 8, a harmadikra 2 szavazat érkezett, így a második javaslatot fogadtuk
el. (29/2010)

Napirendi pontok:
2. Rozgonyi Eszter EHK beszámolót tart. Az EHK ülések emlékeztetője az EHK honlapon
olvasható: www.ehk.bme.hu/pages/hu/bm/jegyzokoenyv.php
3. Szakhét:
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 Matulik Gábor küldött egy költségvetést. Bucz Gábor még nem tudott beszélni a
KB-val, hogy mennyi pénzzel támogatják ők a rendezvényt, ha lesznek benne a
kollégiumot is érintő programok.
Papp László, és Szabó Zsolt bejöttek az ülésre.
4. Papp László a Kolimpia szervezők nevében megkérdezte, hogy mi lesz a következő félévben és
hosszú távon a rendezvénnyel abban az esetben, ha a TTK átköltözik a Kármán Tódor
Kollégiumba. A HK biztosította, hogy a következő Kolimpiát mindenképpen szeretné
megtartani, illetve ez után is szeretne valamilyen közösségi rendezvényt. Az még nem kiforrott,
hogy egyedül, a GTK-val, vagy a GPK-val közösen.
5. Papp László megkérdezte még, hogy mi lesz a kollégiumi körökkel, konkrétan a Kolbász
Körrel. A HK elmondta, hogy a körök leltározása, felosztása folyamatban van.
Papp László és Szabó Zsolt távozott.
6. Bucz Gábor megkérdezte, hogy Czirók Emese felvette-e a kapcsolatot Vida Máriával a
költségtérítés mérséklésének ügyében. Czirók Emese beszámolt a költségtérítés mérséklésének
tervezett átalakításáról.
7. Bucz Gábort megkérdezték mikor legyen a dékáni szünet a következő félévben. Ezen
következő ülésig elgondolkodunk, arra figyelve, hogy a hétnek ne ugyanazon napjára essen,
mint a rektori szünet.
8. HK választás:
 Az április 8.-ai szavazás nem az egyetemen lesz, hanem a Wigner Jenő Kollégiumban,
mivel dékáni szünet lesz.
 Akik tervezik elfogadni a jelölést, a hét végéig egy fotót és az előző éves munkájukról
egy beszámolót küldjenek Domján Dánielnek.
 A fórum jövő héten kedden lesz. Előtte tartunk ülést, utána pedig segíteni kell a
szavazócédulát szétvágni.
 A GTK és GPK elnökét megkérjük, hogy képviseltesse magát a fórumunkon.

Egyebek:
9. A HÖOK vezetőképzőre a jelentkezést április 8-ig kell leadni. Az EHK a két EHK-son kívül
két kari HK-s részvételét fizeti.
10. A nyomtatóba tonert kell venni a szavazásig.
11. Aki záróvizsgára jelentkezik (BSc, hagyományos is), annak ki kell töltenie egy kérvényt a
Neptunban. Erről küldünk egy HK hírt.
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