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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. május 31-én tartott üléséről 

 

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

Hoffer Dávid, Kettinger Ádám, Kovács András, Molnár László, Nagy Gábor, Rácz Tamás, 

Szabó Tamás, Szentesi Anett, Tóth Gábor, Vermes Boldizsár 

Kimentését kérte: Farkas Patrik 

Vendég: Králik Attila (szervező – Önkéntes Nap); Maszlavér Gábor (szervező – EFOTT); 

Szabó Imre (Diákközpont igazgató); Orbán Balázs (szervező – Egyetemi Napok); Greksa 

Bence (KSK HK – elnök) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Králik Attila megtartotta beszámolóját a 2012. évi Önkéntes Nap szervezésének 

jelenlegi állapotáról és a tervezett programokról. Vermes Boldizsár és Hoffer Dávid 

kérdéseire válaszul Králik Attila részletezte a Jótékonysági Bálra és Jótékonysági 

Koncertekre vonatkozó ötleteit. Kovács András kérésére Králik Attila jelezte, hogy a 

tervezett programtervet és költségvetést 2012. június 10-e után tudja bemutatni az EHK-

nak.  

- Králik Attila távozott – 

- Maszlavér Gábor megérkezett – 

1.2 Maszlavér Gábor megtartotta beszámolóját a 2012. évi EFOTT programjáról. Elmondta, 

hogy a végleges programterv olvasható a honlapon (http://www.efott.hu/). A kemping 

elhelyezkedését úgy tervezték meg, hogy minél kellemesebb környezetet sikerüljön 

kialakítani az odalátogatók számára. Kovács András kérdésére Maszlavér Gábor 

elmondta, hogy folyamatosan egyeztet Németh Ádámmal (MISz Nonprofit Kft. - 

ügyvezető igazgató) a vendéglátóhelyek kialakításáról. Hoffer Dávid kérdésére 

Maszlavér Gábor elmondta, hogy vannak olyan hirdetési megállapodások ahol a másik 

fél csak az EFOTT-ot hivatott hirdetni és más szponzort nem, de ahol lehet, ott 

igyekeznek a BME-t is feltüntetni. Farkas László kérdésére Maszlavér Gábor 
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elmondta, hogy az eddigi jegyeladások alapján, az utóbbi évekhez képest visszaesett a 

BME hallgatóinak a fesztivál iránti érdeklődése. 

- Maszlavér Gábor távozott - 

- Szabó Imre megérkezett - 

1.3 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Kérte, hogy azon Kari Hallgatói Képviseletek, akiknek elmaradásuk van a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségükkel, haladéktalanul pótolják azt. Szabó Imre 

jelezte, hogy az előző ülésen felmerült, a jogszabályi változásokat hallgató szemszögből 

nyomon követő honlap kialakítása folyamatban van. Fekete Dóra kérdésére elmondta, 

hogy a Csatlakozó minden információt az aktuális állapotban fog mutatni, és az említett 

honlap elérhetősége is szerepelni fog benne. Az Adminisztratív Csoport munkájával 

kapcsolatban megjegyezte, hogy a jövőben egyre több ellenőrzés várható az Egyetemen, 

amik a Diákközponton keresztül a Hallgatói Képviseleteket is érinteni fogják. 

- Szabó Imre távozik – 

- Orbán Balázs megérkezett - 

1.4 Orbán Balázs beszámolt a 2012. évi Egyetemi Napok előzetes programtervéről és 

költségvetéséről, valamint a beérkezett Rendezői Kar pályázatról. Elmondta, hogy 

határidőre 1 érvényes pályázat érkezett a Gépészmérnöki Karról Forró Dóra vezetésével. 

A pályázat mind formailag mind tartamilag megfelelt a pályázat követelményeinek, így 

Orbán Balázs a pályázatot elfogadásra javasolta. Hoffer Dávid kérésére Orbán Balázs 

ismertette a várható fellépőket. Kovács András elmondta, hogy a bemutatott anyagok 

elfogadásáról döntés a következő EHK ülésen születik majd. 

- Orbán Balázs távozik – 

- Szentesi Anett távozik - 

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

értekezletet tartott, ahol a háttérszervezetek marketing és PR tevékenységéről készített 

összefoglalóról beszéltek. 

1.6 Kovács András beszámolt a keddi operatív értekezleteteken történtekről. Itt a 

felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos, folyamatosan változó integrációs tervekről 

beszéltek. 
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1.7 Kovács András beszámolt a hétfői vezetői értekezleteteken történtekről. Itt a 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar bizonyos képzéseiről, a Budapesti Egyetemi 

Szövetségről, valamint az egyetemi pályázatok során kialakuló kari felelősségről 

beszéltek. A Budapesti Egyetemi Szövetség kapcsán arra jutottak, hogy listát készítenek a 

meglévő és a jövőbeli potenciális együttműködési területekről.  

1.8 Kovács András elmondta, hogy a szerdai nap folyamán részt vett egy Microsoft 

Konferencián, ahol az alumni rendszerekről, és honlapokról tartottak előadásokat. 

1.9 Kovács András elmondta, hogy a következő Belső Gazdasági Bizottsági ülés tárgyalni 

fogja a Kari Hallgatói Képviseletek Sport- és Kulturális tevékenységre leadott 

pályázatait, a HK ZH eredményeit, valamint MISZISZ Iskolaszövetkezet éves 

beszámolóját.  

1.10  Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a Jó tanuló - Jó sportoló ösztöndíjak 

átadására 2012. június 6-án kerül sor. 

1.11  Kovács András elmondta, hogy az elmúlt időszakban több tisztázatlan kérdés merült fel 

a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat illetve a Térítési- és Juttatási Szabályzat 

módosításával kapcsolatban. Ezeket a közel jövőben összegzi majd a Belső Oktatási 

Bizottság és a Belső Juttatási-térítési Bizottság. Amint a kérdésekre hivatalos 

állásfoglalás érkezik az illetékes minisztériumtól, a hallgatókat a Neptun rendszeren és a 

Támpont Iroda már korábban említett honlapján keresztül fogja értesíteni az EHK. 

1.12  Kovács András elmondta, hogy a héten egyeztetett a hallgatókat érintő kollektív 

jogokról, valamint hallgatói befizetéseket vizsgáló bizottság helyzetéről. 

1.13  Fekete Dóra előterjesztette a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletére 

vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK 13-0-1 arányban támogatott. 

1.14  Fekete Dóra előterjesztette a kollégiumi férőhelyek 2 százalékának nyári felosztására 

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

támogatott. 

1.15  Kovács András előterjesztette a Műszak keretátcsoportosítására vonatkozó kérését (3. 

sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúan, 14-0-0 arányban támogatott. 

1.16  Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy az elmúlt 

időszakban tartott Belső Oktatási Bizottsági ülést, ahol az Oktatási Monitoring 

Rendszerről, az OHV kérdések kari specifikálásról, és a Tanulmányi- és 
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Vizsgaszabályzat módosítási javaslatairól beszéltek. Az OHV Szabályzatot és a 

vonatkozó kérdéseket az EHK várhatóan a következő ülésén fogadja el és ezt követően 

Szenátus elé kerülhet az anyag. Hoffer Dávid elmondta, hogy összegyűjtötte a Kari 

Tanulmányi Bizottságok működésével kapcsolatos anyagokat a Kari Hallgatói 

Képviseletektől.  

1.17  Rácz Tamás beszámolt az juttatás-térítés területén történtekről. Elmondta, hogy 2012. 

május 25-én tartott Külső Szociális Bizottsági ülést, ahol a nyári teendőkről illetve a 

szociális ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos határidőkről beszéltek. Elmondta, hogy 

élesítették az Egységes Szociális Rendszert a kollégiumi jelentkezéshez, és 2012. június 

15-ig van lehetősége a pályázóknak feltölteni a szükséges igazolásokat. Az utolsó 

hallgatói kifizetéseket tartalmazó listák feltöltési határideje 2012. május 29-e volt, amik 

gond nélkül megérkeztek az adatkezelőhöz a szükséges határidőre. Czinkóczki Krisztián 

kérdésére Rácz Tamás elmondta, hogy a szociális pályázatokat bírálók vizsgái az őszi 

félév regisztrációs hetében lesznek, de lehetőség van korábban is vizsgázni. 

1.18  Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol egyeztettek egy esetleges új kollégiumi 

felvételi rendszerről. Elmondta, hogy a héten részt vett 4 megbeszélésen, ahol a Martos 

Flóra Kollégiumba tervezett bútorbeszerzésről egyeztettek, aminek eredménye a mai 

napon született meg. A bútorbeszerzéssel párhuzamosan folyik a Martos Flóra Kollégium 

felújítására kiírt közbeszerzési pályázat is, aminek értelmében az előre tervezettnél 

hamarabb kell kiköltözniük a hallgatóknak az épületből. Elmondta, hogy a héten a 

kollégiumi térítési díjakról egyeztetett a Kollégiumok Osztállyal. Fekete Dóra elmondta, 

hogy a jövő héten folytatódik az EHK-soknak, valamint a Kari Hallgatói Képviseletek 

kollégiumi felelőseinek szervezett kollégiumi bejárás a Wigner Jenő- és a Bercsényi 

Kollégiumban. Fekete Dóra tájékoztatta az EHK-t, hogy a várható Neptun leállás miatt a 

június havi kollégiumi térítési díjak befizetési határideje 2012. június 7-ére módosul.  

1.19  Vermes Boldizsár beszámolt a Hallgatói web2-es szolgáltatások fejlesztésével 

kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy a MIE, MŰHAL és EHK honlapok, valamint 

az Egységes Szociális Rendszer kialakítása folyamatban vannak, a nyári kollégiumi 

jelentkezés gond nélkül halad. A mai nap során egyeztettek Kreutzer Richárddal 

(Karrier Iroda) a külügyi testületek számára kialakítandó honlapról. 
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2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Kovács András emlékezte az EHK-t, hogy a nyári EHK - Tábor időpontja 2012. július 

24-28. 

2.3 Hoffer Dávid elmondta, hogy a héten egyeztetett Varga Ildikóval (irodavezető - KTH 

- Erasmus és Csereprogramok Irodája). Elmondta, hogy az Erasmus program keretében 

kiutazó hallgatók ösztöndíja 400 euró lesz, illetve jelezte, hogy a lemondások miatt 

várhatóan Szeptemberben új pályázatot kell kiírni a megüresedett helyek feltöltésére. 

Hoffer Dávid elmondta, hogy volt HÖOK választmányi ülésen, és beszámolt az ott 

történtekről. 

2.4 Szabó Tamás kérdésére Kovács András és Fekete Dóra elmondta, hogy az elmúlt 

évek során a kedvezményes bentlakási díjakért végzett hallgatói munkák nem jártak 

nagy sikerrel, de amennyiben részletes javaslata van, úgy előbb egyeztessenek róla 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülésen, majd ezután tárgyal róla az EHK. 

2.5 Nagy Gábor beszámolt a mai Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanácsi 

ülésén történtekről. 
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Következő EHK ülés: 2012. június 7. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. június 5. (kedd) 9:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2012. június 4. (hétfő) 17:00 

Belső Kollégiumi Bizottság: 2012. június 5. (kedd) 19:00 

Belső Gazdasági Bizottság: 2012. június 5. (kedd) 17:00 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. május 31. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete Fekete Dóra 

2 kollégiumi férőhelyek 2 százalékának nyári felosztása Fekete Dóra 

3 Műszak keretátcsoportosítás Kovács András 

 








