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Dátum: 2008. szeptember 10.

Oldalszám: 2

Jegyzőkönyvvezető: Priksz Ildikó

Napirendi pontok:
Pósa László vendégként vett részt az ülésen.
1. EHK beszámolót tartott Rozgonyi Eszter. KB beszámolót tartott Petényi Franciska. Petényi
Franciska ismertette a szociális támogatást igénylők papírjainak tervezett átvételi
időpontjait. 1. szept. 10 szerda 18.00-20.00-ig
2. szept. 11. 17.00-19.00
3. szept. 15. hétfő 18.00-20.00-ig
4. szept. 18. 17.00-19.00
5. szept.16 18.00-20.00
Ezeket az időpontokat a HK 11 igen 0 nem 0 tartózkodás arányában elfogadta.
2. A gólyabálról Bodor Ágnes beszélt. Szóba került egy közös gólyabál rendezése a
Közlekedésmérnöki Karral. Ezt rövid megbeszélés után a HK elvetette, úgy véltük ez
visszalépés lenne a tavalyi első önállóan rendezett gólyabálhoz képest. Beszéltünk a
gólyabál lehetséges helyszíneiről is, úgymint A38, Mentaterasz, Fővárosi Művelődési Ház.
Egyelőre ebben nem sikerült megegyezni. Bodor Ágnes vállalta, hogy következő HK ülésen
bemutatja az egyes helyszínek részletes árajánlatait. Szó volt még a gólyatáncról. Petényi
Franciska felvetette, hogy tartsunk egy internetes szavazást az elsőéves hallgatók között a
gólyabál lehetséges helyszínéről.
5 perc szünetet tartottunk
3. Egyebek
Domján Dániel beszélt a könyvtárlátogatásról, és a könyvtár által szervezett túráról az
elsősöknek. Bodor Ágnes vállalta, hogy megkeresi a gólyákat és megszervezi a
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könyvtárlátogatásukat.
Domján Dániel 5000 Ft-ot, míg Petényi Franciska 3000 Ft-ot kért a gólyatábor és felkészítő
hét alatti telefonköltségek miatt. Ezt a HK 11 igen 0 nem 0 tartózkodás arányában elfogadta.
A HK-s telefon Bodor Ágneshez került.
Domján Dániel megkérte a hallgatói képviseletet, hogy töltsék fel saját gépeikről a HK-s
anyagokat az irodai gépekre még ezen a héten. Valamint szeptember 12-ig mindenki
készítsen egy beszámolót melyben összefoglalja május óta végzett munkáját.
Domján Dániel ismertette a HK ülések időpontját, minden hétfő 19.00.
Petényi Franciska beszélt Csiby Somával az irodaköltözésről, melynek eredménye, hogy az
őszi vizsgaidőszakban esetleg új irodába költözhetünk. Karácsonyi József Sándor felvetette,
hogy a B401-ből alakítsunk ezután csendes tanulót.
Petényi Franciska felvetette, hogy a HK tartson fogadóórát, hétfőnként ülés előtt, valamint a
hallgatói képviselők e-mail címeit tegyük fel a Hallgatói Képviselet honlapjára. Fábián
Gábor vállalta, hogy kidolgozza, hogyan tegyük elérhetőbbé a HK-t. Petényi Franciska, aki
eddig részt vett a KKB és KSZB üléseken, lemondott erről a posztjáról. Az új delegáltakról
a HK két hét múlva dönt. A szeptember 15-i ünnepségen 10.00-12.00-ig a HK teljes
létszámban képviselteti magát.
Bodor Ágnes beszélt a felkészítő heti tapasztalatokról. Összesen kb. 8000 Ft-ot költöttünk
el. Fontos, hogy jövőre a felkésztő héten tartott előadásokat kötelezővé kell tenni az
elsőéves hallgatóknak.
Varga-Umbrich Károly beszélt a Kari Napokról, megköszönte a segítséget azoknak a
képviselőknek, akik részt vettek a Pikkász gólyaszámának elkészítésében. Megemlítette,
hogy még nem kapta meg a HK-s pólóját, Szó volt az Egyetemi Napokról, Bodor Ágnes
beszélt a kari sátor kellékeiről, a sátor díszítéséről, a kari zászlóról, szükség van még 3
asztalra. Szó volt még a főzésről.
Fábián Gábor beszélt a Bsc-sek szakdolgozatáról szóló tájékoztató időpontjáról, mely
várhatóan november 10-én lesz, ehhez előre le kell foglalni a termet. A másodéves
fizikusoknak probléma merült fel a kvantumgyakorlatuk időpontjával kapcsolatban. Domján
Dániel és Rozgonyi Eszter vállalta, hogy beszél a tárgyfelelősökkel. Fábián Gábor beszélt a
Neptun problémáiról. Esze Ágnes felvetette, hogy jelenjen meg egy tájékozató arról, hogy
nem igaz, hogy aki nem teljesít 15 kreditet, az automatikusan átkerül a költségtérítéses
képzésre, a félreértések miatt. Rozgonyi Eszter javasolta egy gyakran ismételt kérdések
rovat elkészítését a HK honlapon. Petényi Franciska átvette az MMHK lista adminságát.
Gulyás Krisztina vállalta a nyári kollégiumi férőhelyek miatti tartozás rendezését a
kollégiumosztállyal.
Karácsonyi József Sándor azt a döntést hozta, hogy a következő ülés kezdetétől való
hatályba lépéssel felajánlja a hallgatói képviselői mandátumáról való lemondását. Beszélt
ennek okairól. Domján Dániel reagált Karácsonyi József Sándor lemondására, majd a HK 10
igen 1 tartózkodás 0 nem arányban elfogadta a lemondást. Szavazatszámláló bizottságnak a
KB-t és a jelenlévő vendéget választotta a HK 11 igen 0 nem 0 tartózkodással. Karácsonyi
József Sándor helyét a következő üléstől kezdve Pósa László, másodéves fizikushallgató
veszi át. Karácsonyi József Sándor a volt HK-sként a levelezőlistán fennmarad, részt vehet a
kar rendezvényein (Gólyabál, Gólyatábor), saját kérésére továbbra is ő gyűjti a
papírszemetet az irodában, valamint részt vehet az irodaköltöztetésben is. Ezeket a HK 11
igen 0 tartózkodás 0 nem arányában elfogadta.
A következő ülés szeptember 15-én lesz.
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