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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. szeptember 20-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: Barota László, Maszlavér Gábor, Megyesi Pál, Orbán Balázs, Tiringer Ákos 

(EFOTT menedzsment) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Maszlavér Gábor vezetésével az EFOTT menedzsment tagjai beszámoltak a 2012. évi 

EFOTT-ról. Orbán Balázs ismertette az idei év résztvevői statisztikáit és az elmúlt 

évekre vonatkozó felmérések eredményeit a résztvevők összetételére és elégedettségére 

vonatkozóan. 

- Barota László, Maszlavér Gábor, Megyesi Pál, Orbán Balázs és Tiringer Ákos távozott - 

1.2 Kovács András elmondta, hogy a hétfői nap folyamán a Jobbik pártszervezet jelezte, 

hogy szeretne az Egyetemen szakmai előadást tartani a Nemzeti Felsőoktatási 

Törvényről, és ehhez igényeltek termet. Kovács András elmondta, hogy nem kívánja 

teljesíteni a politikai szervezetek hasonló igényeit, és hivatalos levélben kérte Rétvári 

Bence (országgyűlési képviselő - Budapest XI. kerület) és Maruzsa Zoltán (felsőoktatási 

helyettes államtitkár) állásfoglalását ezen kérdésről. 

1.3 Kovács András beszámolt a hétfői Operatív Értekezleten történtekről. Itt Kaszásné 

Mészáros Éva (gazdasági és műszaki főigazgató) a napi ügyekről tájékoztatta az 

értekezlet résztvevőit, valamint szó volt azon eseményről, ami miatt az előző héten a 

rendőrség és a Terrorelhárítási Központ kivonult az Ch épülethez. 

1.4 Kovács András beszámolt a hétfői Vezetői Értekezleten történtekről. Elmondta, hogy 

2012. szeptember 14-én elkészült az Egyetem 2012 első félévére vonatkozó Kontrolling 

jelentése. Az értekezleten a Kontrolling jelentésről és az Egyetem 2013. évi 

költségvetésről beszéltek, aminek kapcsán Dr. Péceli Gábor (rektor) felkért minden 

szervezeti egységet, hogy rövid időn belül készítsen cselekvési tervet arra az esetre, ha 
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jelentősen csökkenne az Egyetem 2013. évi bevétele a korábbiakhoz képest. Az 

értekezleten Dr. Jobbágy Ákos (oktatási rektorhelyettes) tájékoztatta a résztvevőket, 

hogy a NEPTUN rendszer és a Felsőoktatási Információs Rendszer között kialakult 

átadási problémák miatt egyelőre nem kezdődött el az első éves hallgatók 

diákigazolványainak kibocsátása.  

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

értekezletet tartott, ahol a Vezetői Értekezleten elhangzott kérésre reagálva megkérte 

Szabó Imrét (Diákközpont igazgató), hogy készítsen kimutatást az EHK alapvető 

tevékenységeire vonatkozóan.  

1.6 Az EHK áttekintette a Szenátus 2012. szeptember 24-ei ülésének napirendi pontjait, ahol 

a jelenleg delegált hallgatók vesznek részt a megfelelő létszámban. Azt a javaslatot, hogy 

a Szenátusba delegált hallgatókat az EHK 2012. október 4-ei ülésén válassza meg, az 

EHK 14-2-0 arányban támogatta.  

1.7 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy 2012. szeptember 25-én Belső Gazdasági 

Bizottsági ülés lesz, ahol a klubkoncepcióról és a Műegyetemi Ifjúsági Nonprofit Kft. 

által készítendő hallgatói felmérésről lesz szó. 

1.8 Kovács András elmondta, hogy a keddi napon részt vett egy megbeszélésen Dr. Aszódi 

Attilával (tudományos és innovációs rektorhelyettes), ahol az Egyetem kommunikációs 

tervéről beszéltek.  

1.9 Kovács András elmondta, hogy a keddi napon részt vett egy megbeszélésen a 

Doktoranduszok Országos Szövetségének képviselőivel. Vázolta az eddig felmerült 

ötleteket, a várhatóan kialakításra kerülő szervezeti felépítést. Emellett jelezte, hogy a 

2012. szeptember 26-án egyeztet Bojárszky Andrással (DOSZ elnök). 

1.10  Kovács András elmondta, hogy a szerdai napon részt vett a hallgatói befizetéseket 

vizsgáló bizottság ülésén. A felmerült lehetőségek megvalósíthatóságát a jövőben az 

EHK és a Jogi Csoport közösen vizsgálja. A témáról a jövő heti Belső Juttatási Bizottság 

is beszél majd. Kovács András kérte, hogy aki részt vesz a Bizottság ülésén, készüljön 

fel alaposan az Egyetem 2012. évi költségvetésének és a Térítési- és Juttatási 

Szabályzatnak a vonatkozó részeiből.  

1.11  Kovács András elmondta, hogy a szerdai nap folyamán Hoffer Dáviddal közösen részt 

vett egy megbeszélésen a BEST Hungary képviselőivel. Itt a múltbéli problémákról és a 
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jövőbeli lehetőségekről egyeztettek, annak mentén, hogy milyen körülmények között 

kerülhet vissza a BEST Budapest az Egyetemre.  

1.12  Kovács András előterjesztette a Gépész Szakkollégium Szervezeti és Működési 

Szabályzatára vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK 16-0-0 arányban, 

egyhangúlag támogatott. 

1.13  Kovács András előterjesztette az Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Tanács Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az 

EHK16-0-0 arányban, egyhangúlag támogatott. 

1.14  Az EHK 2012. évi Nyílt Napi kapcsolattartója Szipka Károly lesz. 

1.15  Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a hétfői nap 

folyamán részt vett egy megbeszélésen Dr. Jobbágy Ákossal (oktatási rektorhelyettes). 

A keddi napon részt vett a Szenátusi Oktatási Bizottságon és az Oktatási Dékánhelyettesi 

Értekezleten, ahol a hallgatók késedelmes bejelentkezéséről, a költségtérítés csökkentési 

kérelmek beadási határidejéről és a költségvetéssel kapcsolatos intézkedési tervekről 

beszéltek. Hoffer Dávid elmondta, hogy a mai nap folyamán Külső Oktatási Bizottsági 

ülést tartott, ahol a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatról beszéltek.  

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

András hivatalos levélben értesítette a Kari Hallgatói Képviseltek elnökeit a hallgatói 

normatíva tanulmányi ösztöndíjra, Kari BME ösztöndíjra és kari kiegészítő ösztöndíja 

fordítható értékéről. A végleges kari felosztásról legkésőbb 2012. szeptember 25. 12:00-

ig kell hivatalos levélben értesíteni Kovács Andrást.  Rácz Tamás javasolta, hogy az 

EHK a korábban meghatározottak alapján tegye meg a hallgatói normatív támogatás a 

felosztását, amit az EHK 16-0-0  arányban, egyhangúlag támogatott. Rácz Tamás 

elmondta, hogy az adatszolgáltatás késedelme miatt kialakult helyzetről a mai napon a 

NEPTUN rendszeren keresztül küldött üzenetben értesítette a hallgatókat, és egyúttal 

jelezte, hogy minden Kari Hallgatói Képviseletnek legkésőbb 2012. szeptember 24-én 

hivatalos tájékoztatást kell adni az őszi félévre vonatkozó ösztöndíjak mértékéről. Rácz 

Tamás jelezte, hogy az első kifizetés időpontja a késedelmek ellenére nem változik. 

Rácz Tamás elmondta, hogy a mai nap folyamán a Külső Szociális Bizottság megvitatta 

szociális ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó javaslatát. Ezek alapján Rácz Tamás 

javasolja, hogy a 2012/13-as tanév őszi félévére a szociális támogatás meghatározása a 
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létszámadatok függvényében a következőképpen kerüljön kialakításra: a minimális 

ponthatár 44, a minimális összeg 10.000 Ft, a maximális ponthatár 100, a maximális 

összeg 33.500 és 34.000 Ft között, pontonkénti emelkedés 429 Ft. Ezt az EHK 16-0-0 

arányban, egyhangúlag támogatta.  Rácz Tamás tájékoztatta az EHK-t, hogy a 

kifizetéseket kezelő elektronikus rendszerbe felkerültek a félévre vonatkozó feltöltési 

határidők.  

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

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol az aktuális feladatokat egyeztették a 

résztvevőkkel. A hétfői napon Kovács Andrással részt vett a GMF Kollégiumok Osztály 

vezetői megbeszélésen, ami a jövőben kéthetente kerül megtartásra. Fekete Dóra jelezte, 

hogy a jövő héten Külső Kollégiumi Bizottsági ülést fog tartani. 

1.18 Farkas Patrik beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy a 2012. 

szeptember 26-án (szerdán) kezdődik majd a Kari Hallgatói Képviseletek közötti a 

kidobós bajnokság.  

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Kovács András felhívta az EHK figyelmét, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek által 

felügyelt Facebook profilok összegyűjtésének határideje 2012. szeptember 27. 12:00. 

2.3 Hoffer Dávid elmondta, hogy 73 db Erasmus pótpályázat érkezett be, amit a héten 

sikeresen elbíráltak. 
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Következő EHK ülés: 2012. szeptember 27. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. szeptember 25. (kedd) 9:00 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. szeptember 20. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Gépész Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata Kovács András 

2 Építőmérnöki Kari Hallgatói Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Kovács András 

 


