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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. október 18-án tartott üléséről 

 

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

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

Somogyi József, Szabó Tamás, Szilágyi Attila, Szipka Károly, Vermes Boldizsár 

Vendég: Dibó Zoltán (Webtown Kft.) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András köszöntötte Dibó Zoltánt (Webtown Kft.), aki beszámolt a Műegyetemi 

Információs Rendszer jelenlegi helyzetéről. A fejlesztés részletezése során bemutatta 

hogyan épült fel eddig a folyamat, milyen projekt szervezeteket hoztak létre a cégben, és 

kik vettek eddig részt a fejlesztésben. Munkájuk leírása során kitért arra, hogy milyen 

rendszerben dolgoznak, és mire fordítanak nagy figyelmet. Kovács András kérte Dibó 

Zoltánt, hogy a jövőben legalább félévente tartson a cég oldaláról egy hasonló 

prezentációt ő vagy valamelyik munkatársa. 

1.2 Kovács András ismertette a BME HÖK Alapszabály módosításának kidolgozása során 

eddig kialakult véleményeket, álláspontokat. Elmondta, hogy a mai megbeszélés során az 

Egyetemi Hallgatói Képviselet és a Kari Hallgatói Képviseletek döntési-, felelősségi- és 

végrehajtási jogköreit szeretné megvitatni. A vita után Kovács András kérte az EHK 

tagjait, hogy a következő megbeszélésre az elhangzottak alapján mindenki gyűjtse össze 

tapasztalatait az EHK és a KHK-k közötti információáramlásról, valamint az EHK által a 

KHK-nak ledelegált jogokról. 

1.3 Kovács András beszámolt a hallgatói befizetéseket vizsgáló bizottság munkájának 

jelenlegi helyzetéről, majd ezt követően kérte az EHK tagok véleményét a továbblépést 

illetően.  

1.4 Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy egyeztetett 

Jobbágy Ákossal (oktatási rektorhelyettes) a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 

módosítási javaslatairól. Hoffer Dávid elmondta, hogy a héten Belső Oktatási Bizottsági 

ülést tartott, ahol szintén a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat módosításáról, és az n*15 
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tanulmányi kreditszűrő alkalmazásáról beszéltek. A tanulmányi szűrő alkalmazását az 

EHK szintén megvitatta, majd úgy döntött, hogy a végleges álláspont kialakítása előtt 

megvárja a vonatkozó felsőbbrendű szabályzatokat és rendeleteket.  

- Hoffer Dávid távozott - 

1.5 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a HÖOK elnöki posztjára a BME Nagy 

Dávidot (jelenlegi HÖOK elnököt) jelölte. 

1.6 Kovács András elmondta, hogy megjelent a 13/2012-es Rektori Utasítás a BME-t érintő 

2012. évi költségvetési korrekció előkészítésével kapcsolatban. Ez a dokumentum már az 

Nftv. alapján rendezi a munkajogi kérdéseket. 

1.7 Kovács András beszámolt a hétfői Operatív Értekezleten történtekről. Elmondta, hogy 

az év végi zárolások és a kötelező maradványtartás miatt szükséges intézkedéseket külön 

Rektori utasítás fogja rendezni. 

1.8 Kovács András beszámolt a hétfői Rektori Tanácson történtekről. Itt a 2012. október 29-

ei Szenátus napirendi pontjait tekintették át. 

1.9 Kovács András beszámolt a hétfői Vezetői Értekezleten történtekről. Itt vita alakult ki a 

Kari Tanácsok összetételére, ott is kiemelten a hallgatói arányra vonatkozóan. Ennek 

tisztázására várhatóan a következő értekezleten kerül sor. 

1.10 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy megérkezett a hivatalos válasz Maruzsa 

Zoltántól (felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár) a pártszervezetek 

helyiségfoglalására vonatkozóan. A levélben Államtitkár Úr nem foglal állást, de Kovács 

András hozzátette, kérvényezni fogja, hogy az Egyetem a Tárgyi- és Eszközkezelési 

Szabályzatban rendelkezzen a hasonló esetekről. 

1.11 Molnár László előterjesztette a 2012/13-as tanév őszi félévére vonatkozó Egyetemi 

BME Ösztöndíj pályázati kiírását, (1. sz. melléklet), amit az EHK egyhangúlag, 15-0-0 

arányban támogatott. 

1.12 Kovács András előterjesztette a Külügyi Ösztöndíjra vonatkozó javaslatát (2. sz. 

melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatott. 

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

folyamatosan javítják az első kifizetés során felmerült hibákat, problémákat. Farkas 

Tímea kérdésére Rácz Tamás elmondta, hogy amíg nem sikerült teljesen lezárni a 

kifizetéseket, addig nem lehet kimutatást összeállítani arra vonatkozóan, hogy mennyi 
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hallgatót és milyen mértékben érintettek a rendellenességek. Szabó Tamás kérdésére 

Rácz Tamás elmondta, hogy a szociális ösztöndíjak eredményei ellen leadott 

fellebbezések eredményei várhatóan a holnapi nap során kerülnek be a NEPTUN - 

rendszerbe. Vermes Boldizsár kérdésére Rácz Tamás összefoglalta a kifizetések 

csúszását okozó problémák forrásait, elmondta, hogy nem ismerhető egyelőre még a 

kifizetések megvalósulásának időpontjai.  

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

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol megbeszélték a kollégiumi mentorok 

melletti férőhelyekkel és a részükre biztosított vendégkártyákkal kapcsolatban felmerült 

kérdéseket. Fekete Dóra előterjesztette a feltöltetlen kollégiumi férőhelyek karok közötti 

szétosztására vonatkozó javaslatát (3. sz. melléklet), amit az EHK egyhangúlag, 15-0-0 

arányban támogatott. Fekete Dóra elmondta, hogy a tanulmányi és finanszírozási státusz 

problémás hallgatók ügye rendezésre került. 

1.15 Molnár László beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

Belső Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol az Egyetemi BME Ösztöndíj pályázat 

pontozási rendszeréről beszéltek. 

1.16 Vermes Boldizsár beszámolt a Hallgatói web2-es szolgáltatások fejlesztésével 

kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy a hétfői megbeszélésen nem vett részt, de 

továbbhaladtak a dokumentációkkal, és további 2 modulra kért árajánlatot. 

1.17 Kettinger Ádám elmondta, hogy felvette a kapcsolatot az Egyetemi Öntevékeny 

Körökkel, és hamarosan értesíti őket a féléves pályázataik lehetőségeiről.  

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Kovács András elmondta, hogy a Drönk Kollégiumi Klub nyitvatartási ügyében 

sajnos a XI. kerületi Önkormányzat elzárkózik a kapcsolatfelvételtől. 

2.3 Kovács András kérte, hogy a továbbképző hétvégék beosztására vonatkozó kérését 

teljesítsék mihamarabb azok a Kari Hallgatói Képviseletek, akik ezt még nem tették 

meg. 

2.4 Rácz Tamás elmondta, hogy részt vett az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság 

ülésén, és beszámolt az ott történtekről.  
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2.5 Fekete Dóra elmondta, hogy a hét folyamán részt vett a Hallgatói Jogorvoslati 

Bizottsági két ülésen is. 

 

 

Következő EHK ülés: 2012. október 25. (csütörtök) 18:00 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. október 18. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Egyetemi BME ösztöndíj kiírása Molnár László 

2 Külügyi Ösztöndíj Kovács András 

3 Feltöltetlen kollégiumi férőhelyek felosztása Fekete Dóra 

 


