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Jegyzőkönyvvezető: Czirók Emese

Napirendi pontok:
1. Petényi Franciska előterjesztést (1/2009) nyújtott be a kollégiumi férőhely pályázathoz:
 Rozgonyi Eszter módosító javaslata, hogy ha valakinek a tanszék nem írja be a
jegyeit, az fellebbezhessen.
 Szavazunk az (1/2009) előterjesztésről, Rozgonyi Eszter javaslatával kiegészítve. A
HK 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással (114/2009) elfogadta.
2. Bucz Gábor volt Dékáni Tanácson:
 Felmerült a kérdés, hogy mikor legyen a dékáni szünet. Bucz Gábor a HK nevében
(a sportnap helyett) a Szakhét szerdáját, a Cégvilág napját javasolta.
3. Kari Tanács anyagok megbeszélése.

Bucz Gábor
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Mellékletek

Előterjesztés a TTK HK 2009. December 15-i ülésére
(1/2009)
Előterjesztő: Petényi Franciska
Tárgy: Kollégiumi férőhely igénylés menetrendje
Előzmények:
A BME-n a legtöbb kar egységesen fogja kezelni a kollégiumi jelentkezéseket a kfr.sc.bme.hu
honlapon. A honlapon azon kívül, hogy a hallgatók kollégiumi férőhelyre jelentkezését regisztrálja,
jelentősen megkönnyíti a kollégiumi férőhely osztáskor felmerülő adminisztrációkat, kiértesíti a
hallgatókat a betáplált eredményről, továbbá a várólisták online kezelésére is lehetőséget biztosít.
A rendszert január 1-jétől kérhetjük az üzembe helyezni, és január 29-én 20:00-kor zárják le.
A kritérium tárgyak neptun szűrése miatt felvettem a kapcsolatot Vida Máriával. A 2006/07/1 félévétől
a 2007/08/2 félévéig a kritérium tárgyak szűrését el tudja készíteni január 1-jig. A 2009/10/1 félévéről a
kritériumtárgy szűréseket jelenleg január 29-én 12:00-ra kértem.
A KBME-ről és Közösségi Ösztöndíjakról küldött HK Hírekben nem volt kiemelve, hogy a kollégiumi
férőhely pályázathoz most kell leadni a pályázatokat. (A pályázati kiírásban szerepelt.)
Január 29-én ér végett a vizsga időszak, és február 1-jével kezdődik a 2009/10 második félév szorgalmi
időszaka. Mivel a TJSZ megköveteli minden Kari HK-tól, hogy őszi-tavaszi félév váltáskor 1
munkanappal hamarabb küldjük el a tavaszi félévre felvett kollégisták névsorát, ezért az EHK azt az
engedmény szabta, hogy legkésőbb január 30-án 2:00-kor le kell adnunk az EHK kollégiumi felelősének
a listákat.
A kollégiumi felvételi során eljárási hiba miatt lehet felszólalni az EHK-hoz február 11-ig. (Ez később
még változhat.) Az EHK döntés után 15 napon belül pedig a HJB-hez. Előtte lehet fellebbezést tartani a
HK-hoz.
Javaslat:
A TTK HK is az új kollégiumi felvételi rendszert használja. Január 1-jei nyitással és január 29-én
20:00-s zárással.
A kritériumtárgyak bonyolult szűrése miatt a 2006/07/1 félévtől 2008/09/2 félévig elvégzett
kritériumtárgyakra vonatkozóan a január 7-ig jelentkező hallgatók számára biztosítsunk még a
jelentkezési időszakban fellebbezést. Tehát a HK honlapján legkésőbb január 10-ig egy neptun kód,
elvégzett kritérium tárgyak listát jelentessük meg azon hallgatók esetén, akik jelentkeztek január 7-ig.
Ezt követően a hallgatók január 15-ig fellebbezhessenek megadott időpontokban, ahol a neptun
rendszerbe való belépéssel igazolhatják állításukat. Célszerűen a szociális pályázatok átvételi
időpontjára tegyük ezeket az alkalmakat.
A január 15-ei határidő jogvesztő, azaz azon hallgatók, akik január 7-ig nem regisztrálnak, ne legyen
lehetőségük ilyen jellegű esetleges eljárási hiba miatt fellebbezni.
Mivel a kritérium tárgyak megfelelő formátumra hozásához idő kell. Nem tartom érdemesnek a 2010.
január 29. 12:00-s határidőt későbbre hozni. Emiatt a hallgatókat tájékoztatni kell, hogy ne hagyjanak
kritériumtárgyat a vizsgaidőszak utolsó napjára. Továbbá, hogy nem számít eljárási hibának, ha a
neptunban nem szerepelt a lekérdezés időpontjában a jegye. Erről magának kell gondoskodnia!
Mivel a KBME és Közösségi Ösztöndíj hirdetésekor az emailben nem szerepelt, hogy a kollégiumi
férőhelypályázathoz most kell leadni a papírokat, javaslom, hogy újra leadhassák, de csak személyesen.

Bucz Gábor
elnök
TTK HK

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Természettudományi Kar
Hallgatói Képviselet

1117 Budapest
Dombóvári út 3.
Tel.: 463-41-55

Két férőhelyet tegyünk félre a HK-hoz való fellebbezésre. Amennyiben nincs jogos fellebbező nemek
arányának megfelelően töltsük fel a várólistáról a hallgatókkal a két férőhelyet.
Az eredményt január 30-án 8:00-kor előre láthatólag hivatalos lesz. Ezért javaslom, hogy a fellebbezési
időszak január 30-án 8:00-tól február 1-jén 14:00-ig kizárólag eljárási hiba miatt emailban a
hk@wigner.bme.hu címen. Mivel február 1-jén, 2-án a kollégiumi férőhelyben nem részesült
hallgatóknak el kell hagyniuk a kollégiumot. Ezt követően a hallgatók kényszer kiköltöztethetőek.
Gondoskodni kell róla, hogy a két hallgatóról, aki később kapott kollégiumi férőhelyet, tudjon az
illetékes kollégium. Ezért előzetesen egyeztetni kell a GMF-fel. A munkaidejük 16:00-ig tart, ezért
javasoltam ezt a határidőt.
Budapest, 2009. december 14.
Petényi Franciska
TTK HK

Módosító javaslatok:
Rozgonyi Eszter módosító javaslata: ha valakinek a tanszék nem írja be a jegyeit, az fellebbezhessen
január 29-e után.
Az előterjesztést, Rozgonyi Eszter módosító javaslatával a TTK HK 7/0/0 arányban elfogadta.
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