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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. szeptember 13-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Engert Attila, Farkas László, Farkas Patrik, Farkas Tímea, Fekete Dóra, Hoffer 

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

János, Szabó Tamás, Szipka Károly, Tóth Gábor, Vermes Boldizsár 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató); Keresztes Péter (Hallgatói Szolgáltató Iroda - 

irodavezető) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András köszöntötte Rátóti Jánost, a GTK HK új EHK delegáltját. 

1.2 Keresztes Péter beszámolt a 2012. évi Önkéntes Napról. Bemutatta a résztvevőkre 

vonatkozó karonkénti létszám statisztikákat és a rendezvény költségvetését (1. sz. 

melléklet). 

- Keresztes Péter távozott - 

1.3 Kovács András elmondta, hogy a pénteki nap folyamán részt vett a 2012. évi Önkéntes 

Nap megnyitóján, a hétfői nap folyamán pedig a Budapesti Egyetemi Sportnapon. 

Mindkét rendezvényen kihangsúlyozta, hogy a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem hallgatósága ezekkel a rendezvényekkel kívánja kivenni 

részét a XI. kerület és Budapest város életéből.  

1.4 Kovács András beszámolt a hétfői Operatív Értekezleten történtekről. Itt a nyugdíjasok 

foglalkoztatásáról beszéltek, amivel kapcsolatban Kaszásné Mészáros Éva (gazdasági és 

műszaki főigazgató) készít egy anyagot. Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy 

Gárdos Csaba (költségvetési főfelügyelő) további 1 évre kapott kinevezést.  

1.5 Kovács András beszámolt a hétfői Vezetői Értekezleten történtekről. Itt is beszéltek a 

nyugdíjasok foglalkoztatásáról. Az értekezleten Jobbágy Ákos (oktatási rektorhelyettes) 

a Nemzeti Felsőoktatási Törvény hatásairól tartott előadást. Kovács András jelezte, hogy 

2012. szeptember 19-én (szerdán) összeül a hallgatói befizetések jövőjével foglalkozó 

egyetemi bizottság. Aszódi Attila (tudományos és innovációs rektorhelyettes) beszámolt 

a BME kommunikációjának jelenlegi helyzetéről, és elmondta, hogy célszerűnek tartja a 



 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.I.em.61. 

Hallgatói Önkormányzat Tel.: 463-3836, Fax: 463-3718 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu 

 

jövőben a feladat köré külön igazgatóságot felállítani. Pipek János (TTK dékán) 

tájékoztatta az értekezlet résztvevőit a 0. Matematika zárthelyi statisztikáiról. Ezt az 

anyagot Kovács András már továbbította az érintettek számára. Az értekezleten szóba 

került az Egyetem Facebook profilja és kezelőjének kiléte. Kovács András ennek 

kapcsán arra kért minden Kari Hallgatói Képviseletet, hogy gyűjtsék össze, ők milyen 

Facebook profilokat használnak. 

1.6 Kovács András beszámolt a hétfői Rektori Tanácson történtekről. Itt a 2012. szeptember 

24-ei Szenátus napirendi pontjait tekintették át.  

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

értekezletet tartott, ahol K. ép. 3. emeleti 82-es és 83-as helyiségek bútorozásáról illetve a 

szakmai gyakorlatok ügyintézésének átalakításáról beszéltek.  

1.8 Kovács András kérésére Szabó Tamás elmondta, hogy Szabó Imrével közösen részt 

vett egy megbeszélésen a hallgatókat érintő video honlapok jövőjének ügyében, majd 

beszámolt az ott elhangzottakról. 

1.9 Kovács András jelezte, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek sport és kulturális 

rendezvények támogatására felhasználható keretek felhasználásához kapcsolódó második 

felülvizsgálati pont határideje 2012. szeptember 15. 

1.10  Kovács András kérte, hogy minden Kari Hallgatói Képviselet vigye el a 

szolgáltatásaihoz tartozó számlákat Otrosinka Erikától (MISz Kft.). 

- Szabó Imre megérkezett - 

1.11 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

2012. szeptember 7-én részt vett a Gazdasági Dékánhelyettesi Értekezleten, és elmondta, 

hogy az Egyetem semmilyen indokkal nem kapott felmentési engedélyt a 1036/2012. (II. 

21.) Kormány határozat alól. Szabó Imre felhívta a Kari Hallgatói Képviseletek 

figyelmét arra, hogy a Rufusz Kft.-vel kötött közbeszerzési szerződés 2012 októberében 

lejár, és egyelőre nem láthatóaz informatikai beszerzések jövője. Ennek kapcsán kérte, 

hogy az a Kari Hallgatói Képviselet, aki szeretne még idén informatikai eszközöket 

beszerezni, az lehetőleg a fenti határidőig tegye ezt meg. 

- Szabó Imre távozott – 

1.12  Kovács András elmondta, hogy Czinkóczki Krisztián és Szentesi Anett távozásával 2 

új delegáltat kell választani a Szenátusi Tudományos Bizottságba, és 1 új delegáltat kell 
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választani a Szenátusi Oktatási Bizottságba. A Szenátusi Tudományos Bizottságba 

Kettinger Ádám és Szipka Károly jelentkezett, amit az EHK 15-0-1 arányú szavazás 

után támogatott, míg a Szenátusi Oktatási Bizottságba Molnár László jelentkezett, amit 

az EHK 16-0-0 arányban, egyhangúlag támogatott. Kovács András elmondta, hogy a 

többi megüresedett feladatra a következő ülésig lehet jelentkezni. 

1.13  Kovács András jelezte, hogy a 2012. évi EFOTT szervezői a következő EHK ülésen 

beszámolnak majd a rendezvényről.  

1.14  Kovács András ismertette Percze Rita (Műszak menedzser) kérését az Energetikai 

Szakkollégiummal kapcsolatosan (2. sz. melléklet). Ezt az EHK 16-0-0 arányban, 

egyhangúlag támogatta. 

1.15  Hoffer Dávid előterjesztette a Tanszékek által fizetendő kompenzációs díjakról szóló 

Rektori Utasítás módosítására vonatkozó javaslatát (3. sz. melléklet), amelyről a hallgatói 

befizetéseket vizsgáló bizottság ülése után, a következő ülésén határoz az EHK. 

1.16  Farkas Patrik előterjesztette a GPK HK Sport pályázatának módosítására vonatkozó 

javaslatát (4. sz. melléklet). Ezt az EHK megvitatta,majd 16-0-0 arányban, egyhangúlag 

támogatta. 

1.17  Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten Belső 

Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol az OHV kampányról, az Oktatás Monitoring 

Rendszerről és a Tanszékek által fizetendő kompenzációs díjakról szóló Rektori Utasítás 

módosításáról beszéltek. Hoffer Dávid előterjesztette a BOB javaslatát az OHV-t kitöltő 

hallgatók között kisorsolandó nyereményekről, melyek a következők: 10 db 5000 Ft-os 

BME ajándékbolt utalvány, 20 db páros színházjegy a Szkéné színházba, 20 db 3000 Ft-

os büféutalvány, illetve20 db 2000 Ft-os BME Copy ajándékutalvány. Ezt a javaslatot az 

EHK 16-0-0 arányban, egyhangúlag támogatta. Hoffer Dávid jelezte, hogy a következő 

héten Külső Oktatási Bizottsági ülést tart, ahol a korábban már beküldött TVSZ 

észrevételekről fognak egyeztetni. 

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

2012/13-as tanév őszi félévére vonatkozó normatíva költségvetést a következő EHK 

ülésen fogja előterjeszteni, így a szükséges adatokat a jövő hét végén fogja megküldeni a 

Kari Hallgatói Képviseleteknek. Rácz Tamás elmondta, hogy a bírálói vizsgák rendben 
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lezajlottak, és a Vermes Boldizsár által kért adatokkal kiegészítve a statisztikákat elküldi 

az érintettek számára.  

1.19 Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Lejelentette a GMF 

Kollégiumok Osztály számára azokat az éjszakákat, amikor a 2012/13-as tanév őszi 

félévének során nem kell kollégiumi bent alvási díjat fizetni az egyes kollégiumokban. 

Kiemelte, hogy a GTK HK nem szolgáltatta időben a kért adatokat, ugyanakkor örömmel 

jelezte, hogy az említett eljárást sikerült kiterjeszteni a PPP-s kollégiumokra is. Fekete 

Dóra jelezte, hogy az utóbbi időben egyre több a lakossági bejelentés a kollégiumi 

rendezvények miatt. Fekete Dóra elmondta, hogy problémák adódtak egyes külföldi 

hallgatókkal, ugyanis nem hajlandóak kifizetni a kollégiumi internetszolgáltatás díját. 

Fekete Dóra a jövő hét folyamán Külső- és Belső Kollégiumi Bizottsági ülést is tart. 

1.20  Vermes Boldizsár beszámolt a Hallgatói web2-es szolgáltatások fejlesztésével 

kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy a kollégiumi rendszer fegyelmi pontokat 

nyilvántartó, és a hallgatók képzését nyilvántartó modulok fejlesztése folyamatban van, 

várhatóan október elejére elkészülnek. Vermes Boldizsár elmondta, hogy emellett 

folyamatban van egy support szerződés kialakítása a fejlesztővel. Vermes Boldizsár 

tájékoztatta az EHK-t, hogy a rendszer új neve a felmérések alapján a Műegyetemi 

Információs Rendszer lett.  

1.21  Farkas Patrik beszámolt a sport területén történtekről. A hétfői nap során lezajlott a 

Budapesti Egyetemi Sport Nap, ahova több ezer hallgató látogatott el az Egyetemről. 

Farkas Patrik elmondta,  a BME Teniszkör eddigi támogatásait összesíteni fogja, és arra 

kérte a Kari Hallgatói Képviseleteket, hogy amíg ez nem készül el, addig ne döntsenek a 

kör támogatásáról. Farkas Patrik jelezte, hogy 2012. szeptember 19-én (szerdán) 

megkezdődik a Kari Hallgatói Képviseletek közti kidobós bajnokság. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Farkas László javasolta, hogy Kari Hallgatói Képviseletek sport és kulturális 

rendezvényeinek támogatásához felhasználható kereteihez kapcsolódó második 

felülvizsgálati pont határidejét módosítsa az EHK 2012. szeptember 15-ről 2012. 

szeptember 17-re. Ezt a javaslatot az EHK 13-1-2 arányban támogatta. 
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2.3 Hoffer Dávid elmondta, hogy az elmúlt időszakban egy alkalommal volt BRSZ ülés, 

két alkalommal pedig HÖOK választmányi ülés, ahol a juttatás- és térítés területén 

kiadott új kormányrendeletről beszéltek. Hoffer Dávid jelezte, hogy az Erasmus 

pótpályázat 2012. szeptember 14-én zárul.  

2.4 Rácz Tamás elmondta, hogy a mai nap folyamán részt vett az Egyetemi Tudományos 

Diákköri Bizottság ülésén, és beszámolt az ott történtekről.  

2.5 Farkas Tímea kérte, minden Kari Hallgatói Képviselet jelezzen számára vissza, hogy 

miként hirdetik a BME Médiapályázatot. 

 

 

Következő EHK ülés: 2012. szeptember 20. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. szeptember 18. (kedd) 9:00 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. szeptember 13. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 2012. évi Önkéntes Nap költségvetés és létszám statisztika Keresztes Péter 

2 Percze Rita kérése az Energetikai Szakkollégiummal kapcsolatosan Kovács András 

3 A tanszékek által fizetendő kompenzációs díjakról szóló Rektori Utasítás módosítása Hoffer Dávid 

4 GPK HK sport pályázatának módosítása Farkas Patrik 

 


