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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. május 24-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Czinkóczki Krisztián, Engert Attila, Farkas László, Farkas Patrik, Fekete Dóra, 

Hoffer Dávid, Kovács András, Molnár László, Nagy Gábor, Rácz Tamás, Szabó Tamás, 

Szentesi Anett, Tóth Gábor, Vermes Boldizsár 

Kimentését kérte: Kettinger Ádám, Farkas Tímea, 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató); Králik Attila (kapcsolattartó – EFOTT 2012); 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Králik Attila megtartotta beszámolóját a 2012. évi EFOTT BME-HÖOK sátrának 

programjáról és költségtervieről. 

- Králik Attila távozott - 

- Szabó Imre megérkezett - 

1.2 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Jelezte, hogy a hét folyamán felmerült a Térítési és Juttatási Szabályzat új NFTV alapján 

történő módosításának kérdése. Szabó Imre elmondta, hogy Kis Norbert (felsőoktatásért 

felelős helyettes államtitkár) tájékoztatása alapján leghamarabb a nyár folyamán kerülhet 

sor az 51/2007-es kormányrendelet módosítására, ami a felsőoktatási hallgatók 

juttatásaival és térítéseivel kapcsolatos. Így Szabó Imre azt javasolta, hogy az EHK ne 

kezdeményezzen TJSz módosítást addig, amíg nem kerül elfogadásra a vonatkozó 

kormányrendelet. Az átmeneti időszakra azt javasolta, hogy a Támpont Iroda hozzon létre 

egy honlapot, ahol az érvényben lévő szabályozásokról mindenki tájékozódhat, köztük az 

első éves hallgatók is. Ezt az EHK egyhangú, 14-0-0 arányú szavazást követően 

támogatta. 

Szabó Imre ismertette Kis Norbert (felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár) 

állásfoglalását a Köztársasági Ösztöndíj kapcsán azokra a hallgatókra vonatkozóan, akik 

a kétlépcsős képzésben a képzésváltás miatt elesnek az ösztöndíjtól. Rácz Tamás 

megjegyezte, hogy a hallgatóknak sokat számíthat a miniszteri oklevél, amit a József 

Nádor Ösztöndíj esetében nem kapnak meg. Szabó Imre javasolta, hogy mindkét 
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ösztöndíj kerüljön meghirdetésre, és a József Nádor Ösztöndíj Pályázatba kerüljön bele, 

hogy a hallgató párhuzamosan Köztársasági Ösztöndíjra is jelentkezhet. Az őszi félév 

során így, ha lehetőség adódik, akkor az Egyetem utólag felterjesztheti az érintett 

hallgatókat Köztársasági Ösztöndíjra. 

Szentesi Anett előterjesztette a Köztársasági Ösztöndíj elnyerésére vonatkozó Rektori 

Utasítás módosító javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 14-0-0 

arányban támogatott. 

Szentesi Anett előterjesztette a 2012/13-as tanévre vonatkozó József Nádor Ösztöndíjra 

vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 14-0-0 arányban 

támogatott. 

A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatosan Szabó Imre ismételten felhívta a VIK HK és a 

VBK HK figyelmét, hogy elmaradásaik vannak. Emellett kérte, minden Kari Hallgatói 

Képviselet elnöke keresse fel őt mihamarabb, hogy egyeztessenek vagyonnyilatkozat 

tételre kötelezettek listájáról.  

 Czinkóczki Krisztián kérdésére Szabó Imre elmondta, hogy a kollégiumi és szociális 

ügyeket érintően minden személyes adatot tartalmazó iratot a Kari Hallgatói 

Képviselteknek iktatniuk kell a Diákközpontban legkésőbb az aktuális félév végén. 

Szabó Imre kérte, hogy minden Kari Hallgatói Képviselet nézzen utána, hogy tárol-e 

ilyen iratot, és jelezze azt neki. 

- Szabó Imre távozik – 

1.3 Kovács András megköszönte azt az önkéntes munkát, amit 2012. május 19-én nyújtottak 

a BME-s hallgatók a velencei virágültetés során, ahol a GPK és VIK hallgatói nem 

képviseltették magukat. Elmondta, a GPK HK jelezte előre, hogy nem tudnak részt venni 

az eseményen, de a VIK HK-tól ilyen jelzés nem érkezett. Kovács András kérte, ha 

legközelebb hasonló helyzet alakul ki, akkor valamilyen formában mindenképpen 

jelezzen vissza neki a Kari Hallgatói Képviselet elnöke. 

1.4 Kovács András kérte, minden Kari Hallgatói Képviselet 2012. május 31-én 12:00-ig 

gyűjtse össze és értesítse őt, hogy az adott karról ki érdeklődik az EFOTT menedzsment 

által a civil szervezetek számára meghirdetett pályázat iránt. 

1.5 Kovács András beszámolt a hétfői Vezetői Értekezleteteken történtekről, ahol Szabó 

Imre helyettesítette. Elmondta, hogy Péceli Gábor (rektor) köszöntötte az új és 
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újraválasztott dékánokat, a rektorhelyettesi- és főtitkári pályázatot benyújtókat. Péceli 

Gábor elmondta, hogy elindult a felkészülés a következő tanévre, ismertette a személyi 

változásokat és a jövőbeli alapelveket. Ezek után sor került a kutatóegyetemi horizontális 

programok értékelésére. Péceli Gábor tájékoztatta az értekezlet tagjait, hogy az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma 2012. május 24-re összehívta a Budapesten és 

vonzáskörzetében működő felsőoktatási intézmények rektorait egy megbeszélésre. 

Becker Gábor (dékán – Építészmérnöki Kar) ismételten felvetette a tantárgyfelvételhez 

kapcsolódó követelmények ellenőrzési módjának kérdését. Andor György (általános 

rektorhelyettes) tájékoztatást adott a doktorjelölti ösztöndíjról, valamint az újonnan 

elkészült, az ÉL Sportcsarnok üzemeltetését részletező anyagról. 

1.6 Kovács András beszámolt a keddi Gazdasági Tanácson történtekről. Elmondta, hogy 

átnézték az MGR beszámolót, amit egyhangúan támogatott a Gazdasági Tanács.  

1.7 Kovács András elmondta, hogy keddi nap folyamán EHK-DIK-MISZ-MISZISZ vezetői 

értekezletet tartott, ahol az ÉL Sportcsarnok üzemeltetését részletező anyagról illetve a 

háttérszervezetek marketing és PR tevékenységéről egyeztettek.  

1.8 Kovács András elmondta, hogy a szerdai nap folyamán Farkas Patrikkal közösen részt 

vett egy megbeszélésen Andor Györggyel (általános rektorhelyettes), ahol az ÉL 

Sportcsarnok üzemeltetéséről egyeztettek. 

1.9 Farkas Patrik beszámolt az Egyetemi Sport Bizottság mai ülésén történtekről. 

1.10  Az EHK áttekintette a Szenátus 2012. május 29-ei ülésének napirendjét. Vermes 

Boldizsár kimentését kérte az ülés alól. Így az EHK egyhangú, 14-0-0 arányú szavazás 

után Molnár Lászlót delegálta helyére. 

1.11  Kovács András elmondta, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Tábor nyári táborfelügyelő 

feladatinak ellátásra egyedül Engert Attila jelentkezett, így ő látja el a július közepétől 

augusztus végéig megrendezésre kerülő táborok felügyeletét. 

1.12 Kovács András előterjesztette a Szent-Györgyi Albert Szakkollégium támogatásának 

keretátcsoportosítására vonatkozó javaslatát (3. sz. melléklet), amelyet az EHK 13-0-1 

arányban támogatott. 

1.13 Szentesi Anett előterjesztette a Jó tanuló- Jó sportoló ösztöndíj eredményére vonatkozó 

javaslatát (4. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 14-0-0 arányban támogatott. 
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1.14 Czinkóczki Krisztián előterjesztette a Hallgatói Külügyi Ösztöndíj eredményére 

vonatkozó javaslatát (5. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 14-0-0 arányban 

támogatott. 

1.15 Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten részt 

vett a Szenátusi Oktatási Bizottsági ülésen majd azt követően az Oktatási Dékánhelyettesi 

Értekezleten. Az értekezleten beszéltek a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításához 

beérkezett javaslatokról, köztük kiemelten a Kari Tanulmányi Bizottságokban a hallgatók 

arányáról, a vizsgaszámok korlátozásáról, valamint tárgyfelvételek számának 

korlátozásról a félévközi jeggyel záruló tantárgyak esetében, illetve a mintatanterven felül 

felvehető kreditszámról. Az értekezleten további egyeztetéseket folytattak a 

tantárgyfelvétel indításáról, valamint az Oktatási Monitoring Rendszerről. Hoffer Dávid 

elmondta, hogy a héten Belső Oktatási Bizottsági ülést fog tartani, ahol az Oktatási 

Dékánhelyettesi Értekezleten felmerült javaslatok mellett az OHV kérdésekről fognak 

beszélni.  

1.16 Rácz Tamás beszámolt az juttatás-térítés területén történtekről. Elmondta, hogy az 

elmúlt napok eseményeiről részletesen beszámolt Szabó Imre. Ezen felül felhívta a 

karok figyelmét arra, hogy a tavaszi félév utolsó hallgatói kifizetéséhez a listák 

feltöltésének határideje 2012. május 29-én 8:00. Rácz Tamás elmondta, hogy a holnapi 

nap folyamán Külső Szociális Bizottsági ülést tart. 

1.17  Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy az elmúlt 

időszakban 4 alkalommal vett részt a Martos Flóra Kollégiumba tervezett 

bútorbeszerzésekkel kapcsolatos egyeztetésen, amiknek várhatóan a következő héten lesz 

eredménye. Fekete Dóra jelezte, hogy a héten kiírásra kerültek mind a Kollégiumi 

Mentori Pályázatok mind a nyári kollégiumi jelentkezési felület, ezen felül értesítette a 

Kari Hallgatói Képviseleteket a 2%-os kereteik mértékéről. Fekete Dóra elmondta, hogy 

a héten lezajlott az EHK-soknak, valamint a Kari hallgatói képviseltek kollégiumi 

felelőseinek szervezett kollégiumi bejárás a Vásárhelyi Pál, valamint a Martos Flóra 

Kollégiumban. A héten több megbeszélésen is részt vett a Kollégiumok Osztállyal 

közösen, ahol a kollégiumi térítési díjak változásáról beszéltek. 

1.18  Szentesi Anett beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

Belső Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol Boros Györgyné segítségével elbírálták a Jó 
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tanuló- Jó sportoló ösztöndíjra beérkezett pályázatokat. Jelezte, hogy megküldte 

véleményezésre az Egyetemi BME ösztöndíj pontozásához szükséges anyagokat a 

Szenátusi Tudományos Bizottságnak, valamint a mai ülésen szóban is megkérte a 

bizottság tagjait, hogy véleményezzék azt. Elmondta, hogy a József Nádor ösztöndíj az 

ülésen korábban tárgyaltak alapján kerül majd meghirdetésre. 

1.19 Vermes Boldizsár beszámolt a Hallgatói web2-es szolgáltatások fejlesztésével 

kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy a nyári kollégiumi jelentkezés a Portál 

rendszer keretein belül kerül megvalósításra. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Szabó Tamás elmondta, hogy a MŰSAJT várhatóan a vizsgaidőszak után fog ülést 

tartani. 

2.2 Engert Attila elmondta, hogy kiküldte a Kari Hallgatói Képviseletek honlapjainak 

ellenőrzése során kialakult pontozást. Kovács András kérte, hogy a 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Képviselete legkésőbb 2012. 

május 31-ig orvosolja az elmúlt időszakban a honlapjukkal kapcsolatban felmerült 

problémákat. 

2.3 Rácz Tamás elmondta, hogy ma értesítette a Hallgatói Szolgáltató Irodát a Kari 

Hallgatói Képviseletek számára rendelkezésre álló Sport- és Kulturális keretekről, 

valamint beszámolt a Belső Gazdasági Bizottság ülésén történtekről. 

2.4 Nagy Gábor elmondta, hogy a héten részt vett a HÖOK Mentorprogram koordinátori 

megbeszélésén, valamint kérte a Kari Hallgatói Képviseleteket, hogy hirdessék a 

jelentkezési pályázatot főként a tagjaik és a hasonló tevékenységgel foglalkozó Kari 

Öntevékeny Körök tagjainak.  
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Következő EHK ülés: 2012. május 31. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. május 29. (kedd) 9:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2012. június 1. (péntek) 13:00 

Belső Kollégiumi Bizottság: 2012. május 29. (kedd) 19:00 

Belső Gazdasági Bizottság: 2012. május 29. (kedd) 17:30 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. május 24. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Köztársasági Ösztöndíj elnyerésére vonatkozó Rektori Utasítás tartalma Szentesi Anett 

2 a 2012/13-as tanévre vonatkozó József Nádor Ösztöndíj Szentesi Anett 

3 Szent-Györgyi Albert Szakkollégium támogatásának keretátcsoportosítása Kovács András 

4 Jó tanuló- Jó sportoló ösztöndíj eredmény Szentesi Anett 

5 Hallgatói Külügyi Ösztöndíj eredménye Czinkóczki Krisztián 

 








