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Dátum: 2008. október 20.

Oldalszám: 2

Jegyzőkönyvvezető: Priksz Ildikó

Napirendi pontok:
Rátóti János, a KB elnöke vendégként vett részt az ülésen.
0. KB előterjesztések. Rátóti János beszélt a KB három előterjesztéséről. Először a
hallgató-gondnok és a kollégiumi mentorgárda átszervezéséről volt szó. A KB előnyben
részesítené azokat a jelentkezőket, akiknek nincs munkaviszonyuk. A TTK-HK ezt nem
támogatja. Valamint problémaként merült fel a létszámcsökkentés és a hallgatógondnok, kollégiumi mentorok fiatalítása is. Kifogásoltuk, hogy nincs pontos terv arról,
hogy a megfiatalított gárda pontosan hogyan látná el a délutáni és esti-éjszakai
felügyeletet. Nem látjuk tisztán a különbséget a hallgató-gondnok és a kollégiumi
mentor között. A másik két előterjesztést az öntevékeny körökről és az új helység
beosztásról a HK egyhangúan 8 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Rátóti János távozott
1. EHK beszámolót tartott Rozgonyi Eszter. Gulyás Krisztina és Rozgonyi Eszter mellett
később döntünk arról, hogy még ki vesz részt a november 20-23-a közötti vezetőképzőn.
A következő KKB ülésen Berczédy Balázs és Berzlánovich Imre képviseli a TTK-t.
2. KB beszámolót tartott Berczédy Balázs, az új KB tag a GTK-ból Pintér Zoltán.
3. Varga-Umbrich Károly beszélt a sportnapról. Rendben lezajlott, viszonylag sokan
voltak. A költségvetésről egyelőre nem tud beszámolni.
4. Beszéltünk a gólyatábori vendégekről. Meghívót kap a két évfolyamfelelős, Komjáthy
Júlia és Tóth Ágnes, a kari intézetek igazgatói, dr. Moson Péter dékán, dékán helyettes,
az EHK képviselői, és a KHK elnökök, valamint Sepsi Örs az elsősök melletti hallgató
gondnok. Ezt a HK egyhangúan, 8 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett elfogadta.
5. Sport- és Kulturális keret. Beszéltünk a kulturális keret elköltésének lehetőségeiről. Szó
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volt könyvvásárlásról. Göbölös-Szabó Julianna felvetette, hogy a gólyabálon
rendezhetnénk tombolát, a jutalom pedig lehetne könyv. Felmerült, hogy kari BME
ösztöndíjat kapó hallgatók, az ösztöndíj mellé könyvet is kapjanak. A színházjegyek
Gulyás Krisztinánál vannak, az első előadás november 19-én lesz. A színházjegyre
jelentkezőket
Berzlánovich
Imre
gyűjti
össze,
jelentkezni
majd
a
kultura@wigner.bme.hu e-mail címen lehet. A kulturális keret maradékának egy részét
könyvutalványokra költjük. Esze Ágnes megemlítette, hogy vehetnénk a maradékból
fajátékokat is. A sporttámogatást Berzlánovich Imre javaslatára kosárpalánkra
költenénk, emiatt Berzlánovich Imre vállalta, hogy felkeresi a KB-t.
6. Egyebek. Göbölös-Szabó Julianna beszélt az msc-s tájékoztatóról és a felmerült
problémákról. Jelenleg alkalmazott szakirányról nem lehet sztochasztika és analízis
szakirányra menni. Készül egy felmérés a bsc-s végzősök között az msc-s szakirány
választásukról. Petényi Franciska arról beszélt, hogy az új msc-s létszám miatt
valószínűleg probléma lesz a kollégiumi férőhelyekkel. Priksz Ildikó szervez egy
tájékoztatót a bsc-s másodéveseknek a szakirány választásról. Göbölös-Szabó Julianna
beszerezte a névre szóló bögréket az irodába. Esze Ágnes arról beszélt, hogy a
matematikus diplomák nem találhatóak online, felvetette, hogy kerüljenek fel a kari
honlapra.
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