
EMLÉKEZTETŐ

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2015. szeptember 24-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, Traxler Balázs, Vidák Miklós

Kimentését kérte: Tompos Balázs

Késett:

Vendég:

1. Beszámolók, előterjesztések:

1.1. Daku Dávid beszámolt a Vezetői Értekezleten történtekről. Elmondta, hogy a jövőben várhatóan

az  Oktatási  Hivatal  ellenőrizni  fogja  a  szakmai  gyakorlatokat  nyújtó  cégeket  a  szakmai

gyakorlatok minőségének vonatkozásában.

1.2 Daku Dávid megköszönte azon karoknak, akik időben eljuttatták az elmúlt félév Kari Hallgatói

Képviseleti  ülések emlékeztetőit  a Hallgatói  Szolgáltatási  Igazgatóság részére,  valamint  kérte,

hogy aki még nem tette meg, minél előbb pótolja.

1.3 Daku Dávid  tájékoztatta az EHK-t, hogy egyeztetett  Barta-Eke Gyulával (BME kancellár) a

BME Together, a Térítési  és Juttatási  Szabályzat,  az Egységes Kollégiumi Felvételi  Rendszer,

valamint  a  HÖK  költségvetése  kapcsán.  Elmondta,  hogy  Barta-Eke  Gyula kérte,  hogy

folyamatosan  egyeztessünk  a  Kollégiumi  Igazgatósággal  az  Egységes  Kollégiumi  Felvételi

Rendszer kapcsán.

1.4 Daku  Dávid  tájékoztatta  az  EHK-t,  hogy  részt  vett  a  Gépészmérnöki  Kar  Hallgatói

Képviseletének ülésén.

1.4.1. Daku Dávid ismertette az EHK-val a kari lapokban megjelenő hirdetések engedélyeztetésével

kapcsolatos változásokat.



1.4.2. Daku  Dávid  elmondta,  hogy  egyeztetett  Keresztes  Péterrel  (Hallgatói  Szolgáltatási

Igazgatóság igazgató) a maradványok felosztásával kapcsolatban. Elmondta, hogy a jelenlegi

javaslat  szerint  a  HÖK  a  maradvány  50%-a  felett  rendelkezne,  10%-át  pedig  a  Hallgatói

Szolgáltatási Igazgatósággal közösen felújítási beruházások finanszírozására fordítaná. Az EHK

a javaslatot egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatta.

1.4.3. Daku Dávid  tájékoztatta az EHK-t,  hogy a jogviszony és mandátum folytonossága kapcsán

felmerült kérdés tisztázódott.

1.4.4. Daku Dávid  elmondta,  hogy egyeztetett  a KommON BME Kommunikációs  Szakkollégium

tagjaival.  Elmondta,  hogy  a  Műhely  újság  egy  különszámmal  fog  megjelenni,  amelyben

bemutatkozik az EHK, valamint  az elnöki  pályázatának kivonata is  belekerül.  A különszám

célja, hogy a hallgatókkal megismertessük a hallgatói rendszer működését, valamint a tervezett

változásokat.

1.4.5. Daku Dávid  tájékoztatta  az EHK-t,  hogy az új  plakátolási  ügyrend ettől  a  héttől  érvényes.

Megköszönte Kun Levente Alexnek, hogy elkészítette az ehhez szükséges formanyomtatványt.

1.5 Daku Dávid tájékoztatta  az EHK-t,  hogy a BME Önkéntes  Nap sikeresen lezárult,  az  ehhez

kötődő adatszolgáltatás zavartalanul lezajlott.

1.6 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy a Schönherz Zoltán Kollégium tűzvédelmi próbariadója

kapcsán problémák adódtak, így az esemény végül elmaradt.

1.7 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy a jövő héten kari esélymentor találkozó lesz Demjén

Zitával (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság esélyegyenlőségi koordinátor).

1.8 Markovics Petra előterjesztette a rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok eredményét, melyet a

Szenátus Szociális Bizottsága egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatott.

1.9 Markovics  Petra előterjesztette  a  rendszeres  szociális  ösztöndíj  pályázatok  eredményét.

Elmondta, hogy a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság bizonyos adatokkal nem tudott szolgálni a

határidőig, így a megszokottnál több felszólalás várható. Az előterjesztést a Szenátus Szociális

Bizottsága egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatta.



1.10 Molnár László előterjesztette a sportösztöndíj pályázat kiírását, melyet az EHK egyhangúlag,

15-0-0 arányban támogatott.

1.11 Nagy Renáta előterjesztette a kollégiumi mentori pótpályázat eredményét. Az EHK a javaslatot

egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatta.

1.12 Nagy Renáta  előterjesztette a kollégiumi vezetőmentori  pótpályázat  eredményét.  Az EHK a

javaslatot egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatta.

1.13 Az EHK megvitatta a Térítési és Juttatási Szabályzat tervezett változtatásait.  A vita során az

EHK  a  következő  álláspontra  jutott:  a  pályázati  kiírások  jogi  megfelelőségének  vizsgálata

kerüljön a Jogi  Igazgatóság hatáskörébe;  a  pályázatok eljárásrendjének utólagos ellenőrzése  a

Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság hatásköre; a hallgatói normatíva felosztásáról határozzon az

EHK;  a  Szenátus  Szociális  Bizottsága  álljon  a  kari  szociális  referensekből  és  az  egyetemi

szociális  referensből,  akiknek felügyelete  alatt  zajlik  a  szociális  pályázatok bírálása  is.  Daku

Dávid kérte, hogy a kész anyagot mindenki olvassa el a hétvégén, minden apró részletre ügyelve,

és észrevételeiket küldjék meg.

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

elmondta,  hogy  a  Belső  Bizottságok  időpontjait  az  eltérő  ráérések  miatt  nem  sikerült

meghatározni.  Rácz  Tamás  elmondta,  hogy  a  gödi  mérőtáborral  kapcsolatban  egyeztetett  az

üzemeltetőkkel,  melynek keretében kidolgoztak egy konstrukciót – teljes férőhelyszámú igény

esetén – a feltöltetlen helyek kedvezményes áron válthatóak ki.

1.15 Németh Ákos beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy részt vett a Szenátus

Oktatási Bizottságon, valamint az Oktatási Dékánhelyettesi Értekezleten, ahol a Tanulmányi és

Vizsga Szabályzat változásait tárgyalták. Elmondta, hogy a tanulmányi tanácsadás szolgáltatást az

oktatási dékánhelyettesek is hiányolják, így javaslatot tettek, hogy a kompetenciákat osszák fel

egymás között a Központi Tanulmányi Hivatal, a Dékáni Hivatalok, valamint a Kari Hallgatói

Képviseletek. Elmondta továbbá, hogy a héten Külső Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol a kari

oktatási  referensekkel  a  kari  tanulmányi  ösztöndíj  pályázatok  bevett  gyakorlatait  elemezték.

Németh Ákos elmondta, hogy részt vett a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülésén.



1.16 Nagy  Renáta  beszámolt  a  kollégiumi  területen  történtekről.  Elmondta,  hogy  a  kollégiumi

automaták  közbeszerzése  zajlik.  Elmondta  továbbá,  hogy  a  kollégiumi  térítési  díjakat  a  hét

folyamán  kiírják,  melyek  befizetési  határideje  október  közepe  utáni  időpontban  lett

meghatározva. Beszámolt róla, hogy Belső Kollégiumi bizottsági és Külső Kollégiumi bizottsági

üléseket  tartott,  melyeken  az  Egységes  Kollégiumi  Felvételi  Rendszerrelés  a  további  féléves

feladatokkal foglalkoztak.

1.17 Markovics  Petra  beszámolt  a  szociális  területen  történtekről.  Elmondta,  hogy  lezárult  a

szociális pályázási időszak. Elmondta továbbá, hogy megkereste az Egyetemet az Alapvető Jogok

Biztosa a közjegyző előtt  tett  nyilatkozat szükségessége kapcsán. A válasz kapcsán egyeztetés

zajlik a Jogi Igazgatósággal és az Egyetem vezetésével. Markovics Petra tájékoztatta az EHK-t,

hogy az  Egységes  Szociális  Rendszer  működését  biztosító  szerver  terheltsége  kritikus,  így  a

következő időszakra várhatóan további beruházásokra lesz szükség.

1.18 Vidák Miklós beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy az irodai eszközök

beszerzéséhez  szükséges  információt  megküldte  a  Kari  Hallgatói  Képviseletek  részére.  Kérte,

hogy a szükséges anyagokat mielőbb küldjék meg részére. Elmondta továbbá, hogy a Hallgatói

Szolgáltatási  Igazgatóságon keresztül  zajló költésekre vonatkozóan körvonalazódni  látszik egy

eljárásrend, melyről hamarosan tájékoztatást küld a kari gazdasági referensek részére.

1.19  Nagy Edit  tájékoztatta az EHK-t a pályázat  területén történtekről.  Elmondta,  hogy a Belső

Pályázati Bizottságon átnézték az év eleji pályázatok kiírását, kiemelten a sportösztöndíj pályázat

kiírását. Elmondta továbbá, hogy az Egyetemi BME ösztöndíj leadó oldal sikeresen üzembe állt.

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

leadott sporteszköz pályázaton igényelt eszközök megérkeztek. Elmondta tovább, hogy az 5vös5

km futóverseny nevezések folyamatosan érkeznek.

1.21  Ónodi  Áron  tájékoztatta  az  EHK-t  a  külügy területén  történtekről.  Elmondta,  hogy ismét

nekilátott a Hallgatói Külügyi Testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára,

ugyanakkor a Külügyi Börze szervezése miatt a HKT a munkába csak október második felében

tud becsatlakozni, így az eredmény is ezt követően várható.



1.22 Szücs Krisztián Bulcsu  tájékoztatta az EHK-t a kommunikáció és PR területén történtekről.

Elmondta, hogy  Keresztes Péter  továbbra sem engedélyezte, hogy az új EHK honlap tartalom

feltöltés  funkcióját  működésbe  hozzuk.  Elmondta  továbbá,  hogy  a  Műhely  újság  weboldala

megszűnik, a továbbiakban az EHK honlapjáról lesz elérhető a kiadvány.

2. Egyebek:

2.1.  Nagy  Edit  tájékoztatta  az  EHK-t,  hogy  az  Önkéntes  Nap  szervezése  folyamán  több  –  a

Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletétől kölcsönkért – pad nem került vissza.

2.2.  Krisztián  Dávid  tájékoztatta  az  EHK-t,  hogy a  Műegyetemi  Szakkollégiumok  Közössége

elnökválasztó ülést tartott.

Következő EHK ülés: 2015. október 1. (csütörtök) 18:15

Budapest, 2015. szeptember 24.

Ónodi Áron Daku Dávid

Emlékeztetővezető Elnök


