
EMLÉKEZTETŐ

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2015. szeptember 17-én tartott üléséről

Jelen     voltak: Daku  Dávid,  Farkas  László,  Görbe  Richárd,  Krisztián  Dávid,  Kun  Levente  Alex,

Markovics Petra, Molnár László, Nagy Edit, Németh Ákos Zoltán, Nagy Renáta, Ónodi Áron, Rácz

Tamás, Szücs Krisztián Bulcsu, Tompos Balázs, Traxler Balázs

Kimentését kérte: Vidák Miklós

Késett:

Vendég:

1. Beszámolók, előterjesztések:

1.1 Daku Dávid beszámolt a Rektori Tanácson történtekről. Elmondta, hogy megvitatták az újonnan

bejegyzendő telephelyek témáját. Elmondta továbbá, hogy egyeztettek a szeptemberi Szenátusra

előterjesztetett  költségvetési  szabályzat,  valamint  a  Tanulmányi  és  Vizsga  Szabályzat

módosításairól.  Daku  Dávid tájékoztatta  az  EHK-t,  hogy  a  héten  nem  ülésezett  a  Vezetői

Értekezlet.

1.2 Daku Dávid  tájékoztatta  az  EHK-t,  hogy Veszprémi  Károlyt  (BME oktatási  rektorhelyettes)

meghívták egy egyeztető fórumra, amelynek témája a duális képzés kialakítása.

1.3 Daku Dávid  tájékoztatta az EHK-t,  hogy a BME Egyetemi  Napok kapcsán több probléma is

felmerült. Elmondta, hogy több megkeresés is érkezett, hogy a rendezvény hangos, ugyanakkor ez

idáig hivatalos megkeresés nem érkezett az ügyben.

1.4 Daku Dávid  tájékoztatta az EHK-t, hogy az Egységes Kollégiumi Felvételi Rendszer kapcsán

egyeztettek  Barta-Eke Gyulával.  Elmondta,  hogy ennek keretében egy hasonló rendszer rövid

bemutatása is megtörtént. Értékelése szerint az egyeztetés és demonstráció pozitív eredménnyel

zárult. 

1.5 Daku Dávid  tájékoztatta  az EHK-t,  hogy az EHK közösségi ösztöndíjpályázat  eredményének

elfogadása miatt szeptember 17-én, hétfőn reggel 7 óra 45 perckor  rendkívüli EHK ülést tart.



1.6 Nagy Edit előterjesztette a gólyatábor szervezői egyetemi ösztöndíj pályázat eredményét, melyet

az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatott.

1.7 Görbe Richárd előterjesztette az öntevékeny köri pályázat kiírását. Daku Dávid javasolta, hogy

a pályázat kiírásában a költések határideje erre a félévre korlátozódjon, valamint a beszámolási

kötelezettség  kerüljön  bele  a  kiírásba.  A módosító  javaslatot  az  EHK  egyhangúlag,  15-0-0

arányban támogatta. A pályázati kiírást az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatta.

1.8 Rácz Tamás  előterjesztette  a  Műhely újságíró  ösztöndíjpályázat  eredményét,  melyet  az EHK

egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatott.

1.9 Rácz Tamás előterjesztette a 2015/16-os normatíva felosztást, melyet az EHK 13-0-2 arányban

támogatott.  Rácz  Tamás  kérte,  hogy  a  Kari  Hallgatói  Képviseletek  pontosan  és  precízen

dolgozzanak, valamint a részletes felosztás egy példányát küldjék meg az EHK részére.

1.10 Markovics  Petra  és  Rácz  Tamás  beszámoltak  alelnöki  teendőikről.  Markovics  Petra

elmondta, hogy az EHK Belső Bizottságainak jelenleg nem sikerült megfelelő időpontot találni,

ezért további időbeosztás tervezése szükséges. 

1.11 Németh Ákos beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy lezárult az Oktatás

Hallgatói  Véleményezése,  melynek  eredménye  hamarosan várható.  Elmondta továbbá, hogy a

jövő  hét  folyamán  Külső  Oktatási  Bizottsági  ülést  tart  a  kari  oktatási  referensekkel,  ahol  a

tanulmányi ösztöndíj-osztás bevett gyakorlatait elemzik majd.

1.12 Nagy  Renáta  beszámolt  a  kollégiumi  területen  történtekről.  Elmondta,  hogy  az  Egységes

Kollégiumi  Felvételi  Rendszer  esetében  az  azonos  mérőszámok  alkalmazása  gondot  okozhat,

többek között a különböző tanulmányi- és ösztöndíjátlagok használata miatt. Elmondta továbbá,

hogy az üres kollégiumi férőhelyek feltöltése folyamatosan zajlik.  Nagy Renáta tájékoztatta az

EHK-t, hogy kollégiumi fegyelmi bizottsági ülésen vett részt. Németh Ákos megkérdezte, hogy

jelenleg a kollégiummal kapcsolatos hallgatói ötleteket milyen módon lehet beruházássá alakítani.

Nagy Renáta tájékoztatta az EHK-t, hogy ilyen esetekben várhatóan a Kancelláriát  kell majd

keresni. Ónodi Áron tájékoztatta az EHK-t, hogy a kollégiumi mentori szerződéseket a mentorok



részére boríték nélkül juttatták el a kollégium portájára, ennek kapcsán a kollégiumi mentorok is

jelezték  adatvédelmi  aggályaikat. Nagy  Renáta jelezte,  hogy  továbbítja  a  problémát  az

illetékesek felé.  Görbe Richárd megkérdezte,  hogy az ideiglenes  lakcím bejelentése kapcsán

idén  történt-e  egyeztetés  a  XI.  kerület  Újbuda  Önkormányzatával.  Nagy  Renáta válaszában

tájékoztatta  az EHK-t,  hogy a korábbi félévekhez hasonlóan ebben a félévben sem került  sor

egyeztetésre  az  önkormányzattal,  így  az  ideiglenes  lakcím  bejelentést  minden  frissen  felvett

kollégistának egyénileg kell majd megoldania.

1.13 Markovics  Petra  beszámolt  a  szociális  területen  történtekről.  Elmondta,  hogy  a  szociális

ösztöndíj  pályázatok folyamatosan érkeznek be,  ugyanakkor rengeteg problémát okoz, hogy a

pályázók az általuk megjelent bemutatási időpontra nem jelennek meg. Elmondta továbbá, hogy a

jövő hét folyamán Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági ülésen vesz részt.

1.14 Daku Dávid beszámolt a gazdaság területén történtekről.

1.15  Nagy Edit  tájékoztatta az EHK-t a pályázat területén történtekről. Elmondta, hogy rengeteg

problémát okoz, hogy Vermes Boldizsárral (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság munkatárs) nem

sikerült  egyeztetnie.  Elmondta  továbbá,  hogy az  Egyetemi  BME ösztöndíj  pályázat  leadására

létrehozott  rendszer  az  egyeztetés  sikertelensége  miatt  nem  indulhatott  el.  A  BME

Telekommunikációs  és  Informatikai  Osztály  segítségének  köszönhetően  a  rendszer  mégis

elindulhat azonban, a BME TIO szerverén fog futni, az elérhetősége pedig ebme.bme.hu. 

1.16  Molnár  László  tájékoztatta  az  EHK-t  a  sport  területén  történtekről.  Elmondta,  hogy  az

Egyetemi  Sportnap  sikeresen  lezajlott.  Elmondta,  hogy  az  5vös5km  futóverseny  kapcsán  a

jelentkezés változik a tavalyihoz képest. A BME-s nevezőknek először a BME-n kell nevezniük,

majd az itt kapott sorszámmal a rendezvény szervezőinél ismételten regisztrálniuk kell.

1.17  Ónodi Áron tájékoztatta az EHK-t a külügy területén történtekről.

1.18 Szücs  Krisztián  Bulcsu  tájékoztatta  az  EHK-t  a  kommunikáció  területén  történtekről.

Elmondta,  hogy az  EHK új  honlapja  kapcsán nem sikerült  előrelépni,  mivel  Keresztes  Péter

(Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság igazgató) nem engedélyezte, hogy a szerver üzemeltetőjével

egyeztessen a honlap fájlfeltöltés funkciójának élesítése kapcsán. Markovics Petra jelezte, hogy



a rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat nem elérhető a honlapról, kérte, hogy a hiányt mielőbb

pótoljuk.

2. Egyebek:

2.1.  Nagy Edit kérte, hogy a kari pályázati felelősök munkájára fordítsunk kiemelt figyelmet, mivel

a szűkös határidőknek köszönhetően korlátozottak a lehetőségeink a hibák korrigálására.

Következő EHK ülés: 2015. szeptember 21. (hétfő) 07:45

Budapest, 2015. szeptember 17.

Ónodi Áron Daku Dávid

Emlékeztetővezető Elnök


