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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. szeptember 27-én tartott üléséről 

 

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

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

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

Vendég: Hegedüs Bence (VIK HK elnök) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a BME Országos Műszaki Információs 

Központ és Könyvtár vezetésében személyi változás történt, mostantól a BME OMIKK 

új főigazgatója Liszkay Béla. 

1.2 Kovács András beszámolt a hétfői Operatív Értekezleten történtekről. Itt szó volt a 

Jobbik pártszervezet teremfoglalási igényéről. Ezzel kapcsolatban Kovács András 

tájékoztatta az értekezlet résztvevőit arról, hogy még nem kapott állásfoglalást ebben a 

kérdésben Maruzsa Zoltántól (felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár).  

1.3 Kovács András beszámolt a hétfői Vezetői Értekezleten történtekről. Itt szó volt a 

Kutatóegyetemi TÁMOP projekt finanszírozott szakaszának zárásáról, oktatási ügyekről, 

és az ODOO Projektben elkészült pályamunka elhelyezési problémájáról. Kovács 

András jelezte, hogy a Köztársasági illetve József Nádor ösztöndíjakat elnyert hallgatók 

díszokleveleinek átadására 2012. október 9-én 10:00- kor kerül sor. Kovács András 

elmondta, az értekezletre Péceli Gábor (rektor) készített egy anyagot, hogy miért fontos 

teljesíteniük az Egyetem tanszékeinek a 10-5-1-es létszámelőírást. Szabó Tibor (főtitkár) 

tájékoztatta az értekezlet résztvevőit arról, hogy hamarosan előterjeszti, így tárgyalhatják 

majd a Humánpolitikai Szabályzat módosítását.  

1.4 Kovács András beszámolt a Szenátus 2012. szeptember 24-ei üléséről. Hegedűs Bence 

kérdésére Kovács András elmondta, hogy a HÖK Alapszabály módosításával 

kapcsolatos egyeztetések a jövő héttől kezdve újrakezdődnek majd. 
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1.5 Kovács András elmondta, hogy keddi nap folyamán EHK-DIK-MISZ-MISZISZ vezetői 

értekezletet tartott. Itt a K épület 3. emeleti helyiségeinek felújításáról, bútorozásáról és a 

szakmai gyakorlatok adminisztrációjáról beszéltek. Ezen utóbbival nem szeretne a 

jövőben foglalkozni a Diákközpont. Kovács András kérte, hogy a video.bme.hu jövőbeli 

sorsáról egyeztessen egy belső bizottság. 

1.6 Kovács András beszámolt a keddi Belső Gazdasági Bizottsági ülésről. Itt a kollégiumi 

klubok üzemeltetésével kapcsolatos koncepcióról és a MISz Nonprofit Kft egyes 

szolgáltatásainak hallgatói igényfelmérésről beszéltek. Kovács András kérte, minden 

Kari Hallgatói Képviselet adjon le egy a kollégiumi klubok felújítási igényeit tartalmazó 

listát, illetve 2012. október 15-ig (hétfőig) adja le, hogy a 2011-ben és 2012-ben milyen 

felújítások valósultak meg. Kovács András emellett azt is kérte, hogy 2012. október 15-

ig minden Kari Hallgatói Képviselet részletesen véleményezze a vele kapcsolatot tartó 

kollégiumi klubvezető munkáját. 

1.7 Kovács András elmondta, hogy a szerdai nap folyamán egyeztetett Csőke Ritával (Jogi 

Csoport – vezető jogtanácsos) a hallgatói befizetésekről. 

1.8 Kovács András elmondta, hogy a szerdai nap során részt vett egy megbeszélésen 

Bojárszky Andrással (elnök – Doktoranduszok Országos Szövetsége). Itt arról 

beszéltek, hogy milyen problémáik merülhetnek fel a doktoranduszoknak képzésük során, 

amit a Doktorandusz Önkormányzat segíthet megoldani. Erről a kérdésről Kovács 

András egyeztetni fog Mihály Györggyel (elnök – Egyetemi Habilitációs Bizottság és 

Doktori Tanács) is. 

1.9 Kovács András előterjesztette a Műegyetemi Hímző Kör Szervezeti és Működési 

Szabályzatára vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK 14-0-2 arányban 

támogatott. 

- Szabó Imre megérkezett - 

1.10  Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról.  

Elmondta, hogy zajlik a Műegyetemi Állásbörze és a Felkészítő Napok szervezése. A 

Támpont Iroda működésével kapcsolatban tájékoztatta az EHK-t, hogy Esély Napot 

szerveznek a hallgatók számára. A vagyonnyilatkozati kötelezettségek kapcsán elmondta, 

hogy minden Kari Hallgatói Képviselet megküldte számára az augusztus óta történt 

személyi változásokat, ezeket hamarosan ellenőrzi majd.  
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- Szabó Imre távozott – 

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

Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol a hallgatói kérvények átfutási idejéről, az Oktatás 

Monitoring Rendszerről, és az azt megelőző Külső Oktatási Bizottsági ülésről beszéltek. 

Hoffer Dávid jelezte, hogy a Kari Kreditátviteli Bizottságok működésére vonatkozó 

anyagokat kérte be, aminek a határidejét egyedül a TTK HK nem teljesítette. Hoffer 

Dávid jelezte, hogy részt vett egy Nemzetközi Dékánhelyettesi Értekezleten, ahol első 

sorban az angol nyelvű képzés hallgatóiról beszéltek.  

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

hallgatók a kifizetési rendszerben tudják követni az ösztöndíjaik összegét, és a kifizetések 

aktuális státuszát. Rácz Tamás tájékoztatta az EHK-t, hogy a létszám adatok ismeretében 

a szociális támogatás a következőképpen került kialakításra: a minimális ponthatár 44, a 

minimális összeg 10.000 Ft, a maximális ponthatár 100, a maximális összeg 34.000 Ft, 

pontonkénti emelkedés 429 Ft. Rácz Tamás elmondta, hogy a héten egyeztetett Süveges 

Péterrel (Támpont Iroda - Irodavezető) arról, hogy ismét probléma van az MGR és a 

NEPTUN között, és ismertette, miként lehetne gyorsítani a folyamatokat. A kifizetési 

rendszer további fejlesztésével a jövőben egy Belső Juttatási Bizottság fog foglalkozni, 

de addig is Rácz Tamás megkért minden Kari Hallgatói Képviseletet, hogy gyűjtse össze 

tapasztalatait a kifizetési rendszerrel kapcsolatban. Rácz Tamás jelezte, hogy a NEPTUN  

rendszerben, a 903-as kérvénnyel 2012. október 3-ig lehet leadni fellebbezést a 

rendszeres szociális támogatás és az alaptámogatás pályázatok eredményei ellen. Vermes 

Boldizsár kérdésére Rácz Tamás elmondta, hogy az Egységes Szociális Rendszerbe nem 

kerülnek feltöltésre az eredmények. Vermes Boldizsár kérte, hogy a készüljön kimutatás 

arra vonatkozóan, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek teljesítmény alapú támogatás során 

mit jelent egy bukott bíráló vizsga, illetve egy határidőre nem teljesített értesítés a 

normatíva felosztásról. Hegedűs Bence kérdésére Rácz Tamás elmondta, hogy a 

Demján Sándor kiegészítő szociális ösztöndíjak jövője még nem tisztázott. 

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

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol megbeszélték, ki hogy haladt a vállalt 

feladataival. Emellett  Külső Kollégiumi Bizottsági ülést is tartott, ahol a várólistákról és 

a kollégiumi mentorok juttatásairól beszéltek. Fekete Dóra elmondta, hogy a keddi 
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napon részt vett egy kollégiumi fegyelmi tárgyaláson, ahol azon két hallgató ügyét 

tárgyalták, akik visszaéltek a kollégiumi belépő kártyájukkal. Fekete Dóra jelezte, hogy 

megküldte minden Kari Hallgatói Képviselet és a Kollégiumok Osztály számára, a 

kollégiumi fegyelmi kártyával rendelkezők aktuális listáját. 

1.14  Vermes Boldizsár beszámolt a Hallgatói web2-es szolgáltatások fejlesztésével 

kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy a folyamatosan egyeztetnek a fejlesztendő 

modulokról. 

1.15  Farkas Patrik beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy ma részt vett 

egy megbeszélésen a nagyobb budapesti felsőoktatási intézmények képviselőivel. Itt a 

Duna-parti egyetemek regattájáról beszéltek, amit tavasszal szeretnének megrendezni.  

Farkas Patrik kérte, hogy minden Kari Hallgatói Képviselet hirdesse az ELTE Fitt Night 

eseményét, amire ingyenesen lehet jegyet kapni a Testnevelési Központban. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Nagy Gábor elmondta, hogy a mai nap során részt vett az EHB/DT ülésén, és 

beszámolt az ott történtekről. 

 

 

Következő EHK ülés: 2012. október 4. (csütörtök) 18:00 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. szeptember 27. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Műegyetemi Hímző Kör Szervezeti és Működési Szabályzata Kovács András 

 


