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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. október 25-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Engert Attila, Farkas Tímea, Hoffer Dávid, Kettinger Ádám Ottó, Kovács 

András, Molnár László, Nagy Gábor, Rátóti János, Somogyi József, Szabó Tamás, Szilágyi 

Attila, Szipka Károly, Vermes Boldizsár 

Késett: Farkas László, Fekete Dóra, Rácz Tamás 

Vendég: Németh Ádám (MISz Nonprofit Kft ügyvezető), Szabó Imre (Diákközpont 

igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Németh Ádám beszámolt a MISz Nonprofit Kft. ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy a múlt hét folyamán hatósági vizsgálat volt a Schönherz Zoltán 

Kollégiumban egy a PriMISz által lebonyolított rendezvényen, aminek kapcsán elindul 

egy átfogó ellenőrzés a klubok tűzvédelmi korlátozásairól. Németh Ádám elmondta, 

felkértek egy szakértő céget arra, hogy vizsgálják meg, milyen problémákat kell 

kiküszöbölni. Ennek eredménye várhatóan a következő hétre születik majd meg. Amíg 

folyik a vizsgálat a nyitvatartási időn túli rendezvényeket, csak előzetes egyeztetéseket 

követően lehet megtartani. 

- Németh Ádám távozott – 

- Szabó Imre megérkezett - 

1.2 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy lezajlott az Állásbörze, aminek a sikeresességével kapcsolatos elemzések 

még folyamatban vannak.  Elöljáróban annyit megjegyzett, hogy szemben az elmúlt évek 

tapasztalataival a szerdai nap során jóval nagyobb látogatottságnak örvendett a 

rendezvényt, mint csütörtökön. A Támpont Iroda munkája kapcsán elmondta, hogy 

lezajlott az Esély Nap, amire jelentős érdeklődés mutatkozott a hallgatók részéről. Az 

Adminisztratív Csoporttal kapcsolatban elmondta, hogy a múlt héten megjelent Rektori 

Utasítás rendezte, hogy az előírt 650 millió forintos zárolás hogyan érinti az Egyetem 

egyes szervezeti egységeit. Majd ezek után ismertette, miként érinti ez a Diákközpontot. 
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Szabó Imre elmondta, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeket ellenőrizte, és 

minden érintettel ismertette teendőit. Hoffer Dávid kérdésére Szabó Imre elmondta, 

hogy a kulturális térkép készítése folyamatban van, de egy félreértés okán, csak nem rég 

kezdődött el. 

- Szabó Imre távozott – 

- Farkas László és Fekete Dóra megérkezett - 

1.3 Az EHK áttekintette a Szenátus 2012. október 29-ei ülésének napirendi pontjait. Farkas 

László jelezte, hogy tanulmányi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 

Farkas László helyettesítésére Somogyi József és Rátóti János jelentkezett, akik a fenti 

sorrendben rendre 3-12 arányú szavazatot kaptak, így Farkas Lászlót a Szenátus 2012. 

október 29-ei ülésén Rátóti János helyettesíti majd. 

1.4 Kovács András elmondta, hogy 2012. október 19-21. között részt vett a HÖOK 

Közgyűlésén, majd beszámolt az ott történtekről. Elmondta, hogy a 2013-14-es ciklusban 

ismét Nagy Dávid lesz a HÖOK elnöke, illetve a BME részéről Nagy Gábor vesz részt a 

HÖOK elnökség munkájában. 

1.5 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy részt vett a 2012. október 22-ei 56’-os 

megemlékezésen, majd elmondta tapasztalatait az ünnepségről. 

1.6 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy az ELTE-vel közösen használt Bogdánffy 

Sporttelepet a múlt héten államosították. Elmondta, hogy a holnapi nap folyamán ez 

ügyben egyeztet Kalina Gergellyel (ELTE EHÖK elnök) és Maszlavér Gáborral 

(MEFS elnökségi tag), így részletesebben a megbeszélést követően tud majd beszámolni.  

- Rácz Tamás megérkezett - 

1.7 Kovács András elmondta, hogy a héten egyeztetett Fortuna Zoltánnal (költségvetési 

igazgató, Költségvetési és Kontrolling Csoport) a hallgatói befizetésekről, majd 

beszámolt a szerdai megbeszélésről, ahol az EHK tagjaival szintén a hallgatói befizetések 

jövőjét vizsgálták.  

1.8 Kettinger Ádám előterjesztette a 2012/13-as tanév őszi félévére vonatkozó az Egyetemi 

Öntevékeny Körök működési pályázatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 

16-0-0 arányban támogatott. 

1.9 Kettinger Ádám előterjesztette a Campus TDK pályázathoz beérkezett módosító 

javaslatot (2. sz. melléklet). Az EHK megvitatta a kérdést, majd 14-0-2 arányban az 
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eredeti formátumot támogatta, azaz a hallgatók továbbra is csak akkor kaphatnak 

támogatást a pályázatuk anyagköltségéhez, amennyiben behozzák az ezzel kapcsolatos 

számlákat. 

1.10  Molnár László előterjesztette a MŰHAL Alapítvány által támogatott Utazási pályázatra 

vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban 

elfogadott. 

1.11  Kovács András előterjesztette az ÉPK HK Sport és Kulturális rendezvényei 

támogatásának módosítására vonatkozó javaslatát (4. sz. melléklet), amelyet az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott. 

1.12  Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten részt 

vett az Oktatási Dékánhelyettesi Értekezleten. Itt az n*15-ös tanulmányi kreditszűrő 

eltörléséről beszéltek, de nem alakult ki egységes vélemény a résztvevők között. Szabó 

Mihály (KTH igazgató) tájékoztatta az értekezlet résztvevőit arról, hogy milyen 

kötelezettségeik vannak a tanulmányaikat újrakezdő hallgatóknak az Egyetemen. Az 

Építőmérnöki Kar felvetése alapján beszéltek a tanszéki kartotékrendszerről, és annak 

NEPTUN - rendszerbe történő átemeléséről ( a többi 7 kar nem támogatja ezen rendszer 

használatát).  Emellett egyeztettek a 2013/14-es tanév időbeosztásáról, valamint a 

Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat módosításáról. 

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

hallgatói kifizetések, amik nem valósultak meg az első kifizetés során, várhatóan csak a 

novemberi tételekkel együtt kerülnek kiutalásra. Rátóti János kérdésére Rácz Tamás 

elmondta, hogy novemberben már nem lesz semmi akadálya annak, kiutalásra kerüljenek 

ezek az elmaradások, ugyanis a keretek tervezése ezt már lehetővé teszi majd. Somogyi 

József kérdésére Rácz Tamás elmondta, hogy a rendszeres szociális ösztöndíj 

eredménye ellen benyújtott fellebbezések eredményeit megküldte a kari szociális 

referensek számára. 

1.14  Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 4 

kollégiumi fegyelmi tárgyaláson vett részt, ahol 1 Gépészmérnöki Karos és 3 Gazdaság 

és Társadalomtudományi Karos hallgató esetét vizsgálták. Fekete Dóra tájékoztatta az 

EHK-t, hogy a mai nap folyamán a Vásárhelyi Pál és a Martos Flóra Kollégiumban 

tűzvédelmi próbariadót tartottak, és beszámolt azok eredményéről. 
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1.15  Molnár László beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

Belső Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol elkészítették az Egyetemi BME ösztöndíj 

pályázat adatlapjaira vonatkozó kitöltési útmutatót, és véglegesítették a pályázat 

bírálásának lépéseit. 

1.16 Vermes Boldizsár beszámolt a Hallgatói web2-es szolgáltatások fejlesztésével 

kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy a héten nem volt megbeszélés, de ettől 

függetlenül az egyik modulnak, amire árajánlatot kért az EHK, már meg is kezdődött a 

fejlesztése. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Farkas László beszámolt a múlt EHK ülésen felmerült probléma eredetéről, ami a 

GTK HK 2012. költségvetésének elfogadását érintette. Kovács András előterjesztette, 

hogy az új információk fényében az EHK vonja vissza az erre vonatkozó döntését, 

amit az EHK 12-4-0 arányban támogatott. Kovács András kérte, hogy a következő 

EHK ülésre a GTK HK tegyen javaslatot, milyen szankciót léptessen életbe az EHK a 

nem határidőre leadott költségvetés miatt. Szipka Károly a vita kapcsán megjegyezte, 

hogy a GPK HK által későn leadott Sport rendezvények támogatására vonatkozó 

pályázatot elutasította az EHK, míg a GTK HK költségvetése korábban elfogadásra 

került, és egyúttal kérte az EHK-t, hogy oldja fel ezt az egyenlőtlenséget. 

2.3 Szabó Tamás beszámolt a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Tanácsán 

történtekről. 

2.4 Farkas Tímea elmondta, hogy Médiapályázatra végül 6 pályázat érkezett, majd 

részletezte azokat. 

2.5  Farkas Tímea jelezte, hogy a nyomdai közbeszerzésre vonatkozó kérését csak az 

Építőmérnöki Kar, a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar illetve a Vegyész- és 

Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselete teljesítette. Egyúttal arra kérte a többi Kari 

Hallgatói Képviseletet, hogy mihamarabb pótolják elmaradásukat. 
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Következő EHK ülés: 2012. november 8. (csütörtök) 18:00 

Belső Kollégiumi Bizottság: 2012. október 26. (péntek) 16:00 

Belső Gazdasági Bizottság: 2012. október 29. (kedd) 17:00 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. október 25. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 2012/13 őszi félévre érvényes egyetemi öntevékenykörök működési pályázata Kettinger Ádám 

2 Campus TDK támogatásának módosítása Kettinger Ádám 

3 Utazási pályázat Molnár László 

4 ÉPK HK sport és kulturális célú támogatásának módosítása Kovács András 

 


