A Hallgatói Képviselet éves beszámolója
2016.04.13. – 2015.03.21.
Az előző éveknél mindenképp viharosabb időszakot tudhatunk magunk mögött a Hallgatói
Képviseletben, de az Egyetem egészében.
2016 tavaszán elindult az ide érkező HK közeli új tagok képzése, melynek során átadtuk nekik az HK
felépítésével, Egyetem működésével, és Schönherz felépítésével kapcsolatos ismereteket. A képzést
megismételtük az őszi félévben, illetve a 2017-es tavaszi félévben is, a visszajelzések alapján egyre jobb
minőségben.
A kifizetések még mindig nem mennek gördülékenyen, főleg a félév elején esedékesek. A problémára
a több hónappal előre való tervezés és intézkedés sem nyújtott megoldást. Az első kifizetési
alkalommal még mindig nem tudtunk kifizetni szakmai KBME és hallgatói közéleti ösztöndíjat.
Ősszel elkezdtük a VIK HÖK SZMSZ felülvizsgálatát, melynek folyamata a soron következő hallgatói
szavazással zárul. A Dékáni Hivatallal együttműködésbe kezdtünk több projektben, melyek közül
kiemelt a kontaktóraszám és tananyagcsökkentésről szóló, valamint a Kar PR-jának aktualizálása.
A tavaszi félév első felében a HSZI VIK-es közélettel kapcsolatos aggályait kezeltük, illetve a félév elején
a Schönherz Zoltán Kollégium internetszolgáltatásának ügyét a Kollégiumi Hallgatói Bizottságban
igyekeztük minél jobb szempontok alapján kezelni.
A HK-ban a nyári és őszi időszakban személyi változások is történtek; nyár elején Gődény Dávid helyére
Kecskeméty Olivér került be, majd Palotás Boldizsár helyére Pammer Áron pályázati felelőst hívta be a
HK a póttaglistáról. Októberben Kecseméty Olivér lemondása után Dömök Gergely is mandátumot
szerzett.
Köszönjük a bizalmat az előző évre vonatkozóan, és sok sikert kívánunk a Tisztújításon mandátumot
szerző új csapatnak!
Scheigl József
elnök

Tanulmányi Munkacsoport
A Tanulmányi Munkacsoport az előző évben megkezdte aktívabb kommunikációját a tanszékekkel.
Beszélgetéseket szervezünk a tanszékvezetőkkel, hogy a segítségükre legyünk abban, hogy minél jobb
oktatásban vegyenek részt a hallgatók mind az első négy félévben, mind pedig a szakirányon.
Véleményezésünkkel segítettük az új TVSZ elkészülését és pontosítását, melynek részeit a Külső
Oktatási Bizottságban tárgyaltuk meg. Szerveztünk egy tájékoztató videót Tevesz Gábor oktatási
dékánhelyettessel a hallgatók tájékoztatásának érdekében. Ebben a videóban szó esik a felsőoktatási
törvénymódosításokról, a TVSZ fontosabb rendelkezéseiről, általános szabályokról.
A bizottságokban részt vettünk az IMSc képzés kidolgozásán, amit a jelenben is folyamatosan
véleményezünk, segítünk az elkészítésében.
Elkészítettük az új specializáció beosztót és besoroltuk a hallgatókat.
Készítettünk és véleményeztettünk egy kérdőívet az idősebb hallgatók számára a választott
specializácókról.
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Készítettünk egy új tankör beosztó scriptet és beosztottuk a gólyákat tankörökbe.
Eseti ügyek az őszi félévben:






Czirkos Zoltán kérésére az egyik ülésünkön javaslatokat tettünk a programozás tárgyak
kontaktóraszámainak csökkentésére.
Elindítottunk 3 új projektet a félév folyamán:
o kontaktóraszám/tananyag csökkentés
o számonkérések, beadandók ellenőrzése
o felkészítő anyagok középiskolásoknak
Sikerült integrálni az újoncokat a munkacsoportba (ennek érdekében csapatépülést is
tartottunk)
A félév folyamán többször is véleményeztük/segítettünk specifikációt készíteni egy új OMR
rendszer létrehozására.

Állandó feladatok:













a ZH és vizsgarend elkészítése
MISZB, VSZB, GISZB, EÜSZB, OB, KTB, KOB, Tudományos Bizottsági üléseken képviselet.
Tanszéki kapcsolattartás a referenseken keresztül.
MSc próbafelvételi szervezése.
Kari Tanulmányi Verseny lebonyolítása.
Vizsgarend és a következő féléves ZH-rend összeállítása.
EHK Külső Oktatási Bizottságban való képviselet.
Hallgatói megkeresésekre való reagálás e-mailben és telefonon.
Tanulmányi ügyelet tartása a személyes megkeresések kezelésére.
Az OMR rendszerbe beérkező hallgatói dicséreteket, panaszokat közvetítettük az adott
tanszék/oktató felé.
Tartottuk a kapcsolatot folyamatosan az oktatási dékánhelyettessel.
Tankörlátogatást szerveztünk a gólyákhoz.
Beluzsár Ádám
Oktatási Referens

Juttatási Bizottság
Július közepén volt a felsőbb éves hallgatók kollégiumi pályázatához szükséges szociális pályázatok
leadási határideje. A határidő után előbíráltuk a beérkezett pályázatokat. Augusztusban elkezdődött
az új bírálók betanítása, majd előbíráltuk a gólyák által kollégiumhoz leadott szociális pályázatokat.
Az őszi félév első heteiben zárult le a rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályázatok
benyújtása, ezután elektronikusan előbíráltuk a leadott pályázatokat és tájékoztattuk a hallgatókat az
esetleges hiányaikról. Pótlási időszakot biztosítottunk, és az igazolások pótlásával kapcsolatos hallgatói
problémákat igyekeztünk megoldani, a hallgatók gördülékeny pályázását segíteni. Megszerveztük
szeptember hónapra a pályázatok személyes bemutatását, ezzel párhuzamosan még a hiánypótlásokat
bíráltuk el. Az időszakban a Juttatási Bizottság 22 tagja vett részt a szociális pályázási munkálatok
lebonyolításában, nagyságrendileg 680 hallgatói pályázatot bíráltunk, valamint közel 880 db hallgatói
levélre válaszoltunk levelezőlistáinkon, és a szoc-news levelezőlistát is rendszeresen használtuk,
melyet a hallgatók értesítésére hoztunk létre.
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Ezzel párhuzamosan elkészült a 2016/17/1 időszak normatív költségvetése, ahol meghatároztuk, hogy
a rendelkezésünkre álló keretet hogyan osztjuk fel a tanulmányi ösztöndíj, a KBME ösztöndíjak és a
kiegészítő ösztöndíjak között, ezután elkészültek az őszi félév tanulmányi ösztöndíjtáblái. Október
hónapban a rendszeres szociális pályázatok utómunkálataival foglalkoztunk. Ezután a tanulmányi
ösztöndíj kapcsán beérkezett kérvényeket bíráltuk el. Ezen kívül a félévben megkezdtük a tanulmányi
ösztöndíj felülvizsgálatát.
A tavaszi félévben lezárult a rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályázatok benyújtása,
ezután elektronikusan előbíráltuk a leadott pályázatokat és tájékoztattuk a hallgatókat az esetleges
hiányaikról. Pótlási időszakot biztosítottunk, és az igazolások pótlásával kapcsolatos hallgatói
problémákat igyekeztünk megoldani, a hallgatók gördülékeny pályázását segíteni.
Ezzel párhuzamosan elkészült a 2016/17/2 időszak normatív költségvetése, ahol meghatároztuk, hogy
a rendelkezésünkre álló keretet hogyan osztjuk fel a tanulmányi ösztöndíj, a KBME ösztöndíjak és a
kiegészítő ösztöndíjak között, ezután elkészültek az tavaszi félév tanulmányi ösztöndíjtáblái.
Molnár Tamara
Szociális Referens

Pályázati Munkacsoport
Pályázati eredményeink a 2016-os tavaszi félévben.















Szakmai és Villanykari Közéleti Ösztöndíj pályázatok kihirdetése, bírálása
Erasmus+ pályázatok bírálása, egyeztetés a Kari Erasmus Bizottsággal
Kar Kiváló Oktatója és Kar Kiváló Fiatal Oktatója díj kiosztása
 Előbbi nyertese: Németh Krisztián
Utóbbi: Micskei Zoltán
Sportösztöndíj kihirdetése, bírálása
 Beérkezett, a szabályzatnak megfelelő pályázatok száma: 27 darab
 Díjazott pályázatok száma: 27 darab
Kari Tanulmányi Verseny pályázat kihirdetése, bírálása
 Beérkezett, a szabályzatnak megfelelő pályázatok száma: 15 darab
 Díjazott pályázatok száma: 15 darab
Konferencia pályázat kihirdetése
 Beérkezett, a szabályzatnak megfelelő pályázatok száma: 0 darab
Jegyzetpályázat pályázat kihirdetése, bírálása
 Beérkezett, a szabályzatnak megfelelő pályázatok száma: 1 darab
 Díjazott pályázatok száma: 1 darab
Utazási pályázat kihirdetése, bírálása
 Beérkezett, a szabályzatnak megfelelő pályázatok száma: 1 darab
 Díjazott pályázatok száma: 1 darab
Konzultáció pályázat kihirdetése, bírálása
 Beérkezett, a szabályzatnak megfelelő pályázatok száma: 5 darab
 Díjazott pályázatok száma: 5 darab

A nyár folyamán elkészítettük és elküldtük a Jogi Osztálynak a következő pályázatainkat:




AIT pályázat
Jegyzetpályázat
Kari BME ösztöndíj (KBME) és Villanykari Közéleti Ösztöndíj (VIKÖ) pályázat
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Konzultáció pályázat
Utazási pályázat
Konferencia pályázat

A Jogi Osztály véleményezése után javítottuk a pályázatokat, és visszaküldtük őket ismételten
véleményezésre. A pályázatok augusztus 31-én megérkeztek, és a KBME és a VIKÖ-n kívül az összes
pályázatunkat elfogadták, kiírásuk októberben megtörtént.
A 2016/2017/1. félévben a Villanykari közéleti ösztöndíjat, Szakmai Kari BME Ösztöndíjat, Utazási
pályázatot, Konferencia pályázatot, Konzultáció pályázatot, Jegyzetpályázatot, Aquincum Institute of
Technology pályázatot írtunk ki.
Utazási pályázatot hárman adtak le; 39.600 Ft támogatást osztottunk.
Konferencia pályázatot ketten adtak le; 46.000 Ft támogatást osztottunk.
SzKBME és VIKÖ pályázatot sokan adtak le, az eredmények itt találhatók: https://vik.hk/hirek/szakmaikbme-es-villanykari-kozeleti-osztondij-eredmeny-2016-osz
Konzultációs pályázatot 20-an adtak le; a pontos eredmények és a megítélt ösztöndíjak itt
találhatók: https://vik.hk/hirek/konzultacio-palyazat-eredmenyek-201617-osz
Jegyzetpályázatot nem adtak le.
AIT pályázatot többen is leadtak.
A félévében a munkacsoport aktívan végezte munkáját, új projekteken dolgozott valamint ellátta
állandó feladatait.
A 2016/2017/2. félévben eddig a Villanykari Közéleti Ösztöndíj és a Szakmai Kari BME Ösztöndíj kiírása
és bírálása történt meg. Megújult a Villanykari Közéleti Ösztöndíj honlapja, ahol könnyebben, és
átláthatóbban tudtak hallgatóink pályázatokat, és a hozzájuk tartozó beszámolókat leadni.
Pammer Áron
Pályázati Munkacsoport Vezető

PR Munkacsoport
A PR munkacsoport ellátta általános feladatait, úgy mint a HK által hozott döntések kommunikálása, a
hírek, pályázati kiírások, események publikálása. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Kar és az
Egyetem többi szervezetével, külső megkeresésekre válaszolunk. Emellett a HK által szervezett
események és megjelenések lebonyolítása a feladatunk.
Júliusban elkészült a Gólyaimpulzus és a GólyaDVD. Augusztusban a gólyatáborban tartott a HK
előadást, majd a 4. napon standot állítottunk, ahol a gólyák érdeklődhettek tanulmányi és szociális
ügyekben, valamint megismerhették a HK-t. A kollégiumi beköltözésen állomást szerveztünk, ahol
bemutattuk a HK irodát. A gólyahéten a kari tájékoztató keretében előadást tartottunk a gólyáknak.
Egész nyáron átívelő feladatunk volt a vik.hk oldalon található gyakori kérdések frissítése.
Az őszi félév során 3 SCH Times is kikerült. Megújítottuk a HKnews-t, a plakátoló felületeinket, a
Facebook oldalunkat és belekezdtünk a teljes HK-s arculat újragondolásába. A Pályázati
Munkacsoporttal együttműködve készítettünk egy HK logó pályázatot, ahol a hallgatóknak lehetősége
van megtervezni a HK következő logóját. A pályázat lezárulta után a beérkezett anyagokat publikáljuk.
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Az időszak egyik legfontosabb eseménye az egyetemi Nyílt Nap volt. Az összes megjelenéssel
kapcsolatos előkészületet megtettünk, egyeztettünk az érintett szervezetekkel, beosztást készítettünk,
és összeszedtük, hogy milyen anyagokat viszünk ki. Az eseményre külön roll-up-ot is terveztünk. A K
épület aulájában volt a központi standunk, emellett a Q és az I épület aulájában is volt kihelyezett
asztalunk. Rengeteg kérdésre válaszoltunk, segítettük elirányítani a középiskolásokat a kari
előadásokra, laborlátogatásokra.
Részt vettünk a három napos Educatio Kiállításon is, melyet a Nyílt Napéhoz hasonló előkészületek
előztek meg. Az érintett szervezetek felkeresése és a beosztás elkészítése után a résztvevők készhez
kaptak egy felkészítő anyagot is, amely alapul szolgált az elhangzó kérdések megválaszolásához.
Februárban a munkacsoport feladata volt megszervezni a Gólyakörtén való megjelenést, ahol a HK
működéséről meséltünk az érdeklődőknek, bemutatkozhattak az egyes munkacsoportok. A
rendezvény feladata biztosítani az utánpótlást, melynek eredményeként idén is több újonccal bővült a
HK csapata.
Bíró Alexandra
PR Munkacsoport vezető
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