EMLÉKEZTETŐ
A Természettudományi Kar Hallgatói Képviseletének 2010. november 22-én tartott üléséről
Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Czirók Emese, Dávid Szabolcs, Domján Dániel, Fekte Marcell,
Kiss Attila, Konczer József, Petényi Franciska, Pócza Tamás, Priksz Ildikó, Rácz Tamás, Rozgonyi
Eszter, Soltész Dániel
Beszámolók, előterjesztések:
1.1 Rozgonyi Eszter EHK beszámolót tartott. Az emlékeztető megtalálható a következő címen:
http://www.ehk.bme.hu/pages/hu/bm/emlekezteto.php.
1.2 Berzlánovich Imre tájékoztatta a HK-t a Balatonlellei Ifjúsági Tábor 2011-es beosztásával
kapcsolatos megbeszélésen történtekről. Elmondta, hogy a HK tábor 2011. július 31. - 2011.
augusztus 3, míg a gólyatábor 2011. augusztus 23-25. között kerül majd megtartásra. A korábbi
évekkel ellentétben várhatóan a hallgatói képviselők csapatépítő napjára a HK tábor utolsó
napján kerülhet sor. A TTK HK 5-4-4 arányú szavazás után nem határozott arról, hogy
megtartja-e ezen csapatépítő napot. A TTK HK 5-5-3 arányú szavazás után nem határozott
arról, hogy eltörli ezt a csapatépítő napot. Így ebben az ügyben később várható döntés.
1.3 Domján Dániel beszámolt a Dékáni Tanácson történtekről. Itt Moson Péter dékán úr
beszámolt arról, hogy az idei félévben jelentős mértékben megemelkedett a TDK-zó hallgatók
száma.
1.4 Czirók Emese beszámolt a Nyílt Nap szervezésével kapcsolatban történtekről, a szükséges
teendőkről. Arra kérte a képviselőket, hogy a beosztás alapján időben jelenjenek meg a
rendezvényen. Többen jelezték, hogy a rektori szünet idejében több óra is megtartásra kerül
majd, így ezt jelezzük a dékán úr felé.
1.5 Czirók Emese beszámolt a KDJB-vel kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy lezárult a kari
pályázatok leadása, így hamarosan elbírálják majd ezeket. 2010. november 29-én (hétfőn)
KDJB ülést tart, ahol véglegesítik ezen pályázatok eredményét.
1.6 Domján Dániel elmondta, hogy a hallgatói képviselők jutalmazásának elveiről, a jutalmazás
módjáról 2010.november 25-én (csütörtökön) megbeszélést tart.
1.7 Fekete Marcell tájékoztatta a TTK HK-t az idei év végi kiadásokról. Elmondta, hogy az
MFHB-s pólók árát a MISZ Kht. által használt elektronikus felületen kell majd a hallgatóknak
befizetniük. Petényi Franciska következő napokban összegyűjti a matematikus hallgatók
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pólórendelési igényeit. Így az MMHK is bekapcsolódik a pólórendelési projektbe. Elmondta,
hogy várhatóan a TTK-s Bállal kapcsolatos szerződéseket nem tudjuk még idén megkötni.
Fekete Marcell arra kérte Kiss Attilát és Pócza Tamást, hogy vásárolják meg a HK által
megszavazott sportszereket minél hamarabb.
1.8 Berzlánovich Imre beszámolt a TTK-s Jeges Est szervezésével kapcsolatos teendőkről.
Várhatóan a BCE Tájépítész Kar is csatlakozik a rendezvényhez. Berzlánovich Imre intézi a
helyszínnel kapcsolatos teendőket (2010. december 9. vagy 2010. december 16. lenne ideális
időpont). Priksz Ildikó készíti a plakátot, míg Kiss Attila felveszi a kapcsolatot a DJ-vel.
1.9 Rácz Tamás előterjesztette a HK iroda informatikai beszerzésével kapcsolatos javaslatát (1.
csatolt dokumentum). A TTK HK az előterjesztést megvitatta, majd egyhangú, 13-0-0 arányú
szavazás után úgy határozott, hogy 201.179 Ft-ot költ számítógép berendezések beszerzésére és
115.000 Ft-ot projektorra.
1.10 Petényi Franciska jelezte, hogy lesz kiköltöző hallgató valamelyik kollégiumunkból.
Elmondta, hogy szükséges a kollégiumi várólista módosítása, ugyanis néhány új hallgatónak fel
kell rá kerülnie. A TTK HK egyhangú, 13-0-0 arányú szavazás után úgy határozott, hogy a
várólistán a hallgatók tanulmányi pontok szerinti csökkenő sorrendben szerepeljenek.
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