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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. november 8-án tartott üléséről 

 

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

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

János, Somogyi József, Szabó Tamás, Szilágyi Attila, Szipka Károly, Varga Károly 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató); Farkas Patrik (Sportreferens) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András köszöntötte Varga Károlyt, az Építőmérnöki Kar új EHK delegáltját. 

1.2 Farkas Patrik beszámolt a sport területén történtekről. Ismertette, hogy az EHK a 

korábbi években miként használta fel az egyetemi sportélet támogatására fordítható 

keretét. Ezek után Farkas Patrik  előterjesztette ezen keret 2012. évi felosztására 

vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amit az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazást 

követően elfogadott. 

1.3 Farkas Patrik ismertette a Sportösztöndíj pályázati kiírására vonatkozó javaslatát (2. sz. 

melléklet), amit az EHK egyhangú, 16-0-0 szavazást követően egyhangúlag elfogadott. 

- Farkas Patrik távozott - 

- Szabó Imre megérkezett - 

1.4 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. A 

Kulturális Titkársággal kapcsolatban elmondta, hogy a kulturális kérdőívről még 

egyeztetnie kell Kovács Andrással, de az hamarosan elkészül majd. Hoffer Dávid 

kérdésére Szabó Imre elmondta, hogy a kulturális térképpel kapcsolatos kérdőívet a Kari 

Hallgatói Képviseletek számára fogják megküldeni. Szabó Imre tájékoztatta az EHK-t, 

hogy a Karrier Irodában új alkalmazott állt munkába, aki a külföldi hallgatók részére 

történő tanácsadást segíti majd a harmadik országbeli hallgatók integrációjára szolgáló 

Európai Uniós projekten belül. Szabó Imre tájékoztatta az EHK-t, hogy a Támpont Iroda 

a tanév során több csoportos- és egyéni pszichológiai tréninget tartott illetve tart 

folyamatosan. Szabó Imre elmondta, hogy az irodaszerek rendelése megváltozott, és a 
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jövőben csak az Egyetem belső raktárában megtalálható cikkeket tudják a Kari Hallgatói 

Képviseletek megrendelni. A változásról értesítették az érintett személyeket a Hallgatói 

Szolgáltató Iroda munkatársai. Az informatikai eszközök esetében is hasonló helyzet 

alakulhat ki a közel jövőben.  

- Szabó Imre távozott – 

1.5 Kovács András az EHK alelnökének Nagy Gábort jelölte, akit az EHK 15-0-1 arányú 

szavazást követően támogatott. 

1.6 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a Műegyetemi Információs Rendszer 

fejlesztéséről egyeztetett Vermes Boldizsárral. A következő EHK ülésre elkészül egy 

ütemterv arra vonatkozóan, hogy melyik modul, milyen állapotban van, és várhatóan 

mikorra készül el. Kovács András a hallgatói web 2.0-s szolgáltatások fejlesztésért 

felelős referensnek –mandátumának megszűnése ellenére- továbbra is Vermes 

Boldizsárt kérte fel, amit az EHK 12-2-2 arányú szavazást követően támogatott. 

1.7 Kovács András beszámolt az elmúlt időszak vezetői értekezletein történtekről. Ezeken a 

Bogdánfy úti sporttelep helyzetéről, valamint az Egyetemet érintő zárolásokról 

egyeztettek. Beszéltek továbbá a 2013-ra prognosztizált költségvetési keretszámokról 

illetve az emiatt felmerülő problémákról, megoldási lehetőségekről.  Kovács András 

tájékoztatta az EHK-t a T épület liftaknájában bekövetkezett tűzesetről. Kovács András 

elmondta, hogy a november 5-ei vezetői értekezleten az Andor György (költségvetési 

megbízott) által készített gazdálkodási anyagról, és a várható zárolásokról beszéltek. 

1.8 Kovács András beszámolt a hallgatói befizetéseket vizsgáló bizottság munkájáról, és a 

Fortuna Zoltánnal (Kontrolling Csoport) ezzel kapcsolatban folytatott 

megbeszélésekről.  

1.9 Kovács András elmondta, hogy a héten elkészült a Hallgatói Jogviszonyból Származó 

Kollektív Jogok Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslata (3. sz. melléklet). Az 

EHK az előterjesztést megvitatta, majd a szóbeli észrevételeket követően egyhangú, 16-

0-0 arányú szavazást követően elfogadta azt. 

1.10  Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a HÖK Alapszabály módosítására 

vonatkozó javaslatát, ami egyelőre csak a hatályos jogszabályok és szabályzatok miatt 

szükséges változtatásokat tartalmazza, a holnapi napon fogja előkészíteni, majd a Rektori 

Tanács hétfői ülésén előterjeszteni. 
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1.11 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság 

Kollégiumok Osztályának osztályvezetői munkakörére kiírt pályázatra 2 személy adta le 

időben pályázatát. A pályázó személyeket az EHK a jövőben személyesen is 

meghallgatja. Így az EHK 2012. november 15-ei ülésének vendége lesz Rémai Zsolt 

(jelenlegi GMF Kollégiumok Osztály igazgató).  

1.12 Kovács András elmondta, hogy a Bogdánfy úti sporttelep jövőbeni használatával 

kapcsolatban folynak a tárgyalások az NSK, a MEFS, az MNV ZRt., Végh László 

(kormánybiztos) valamint a BME között. Ígéretek alapján a sporttelepet ugyanolyan 

feltételekkel használhatja majd az Egyetem, mint ez idáig.  

1.13 Kovács András elmondta, hogy a múlt héten részt vett az Építőmérnöki Kar Kari 

Hallgatói Tanácsának alakuló ülésén.  

1.14 Kovács András elmondta, hogy megérkezett a MISz Nonprofit Kft. által elindított 

tűzvédelmi felülvizsgáltok eredménye, amit továbbított Péhl Gábornak (GMF műszaki 

főigazgató helyettes). 

1.15  Kovács András beszámolt a keddi Belső Gazdasági Bizottságon történtekről. Itt a 

kollégiumi klub koncepcióról egyeztettek. Kovács András jelezte, a klubvezetők 

véleményezésére vonatkozó kérését eddig a VIK HK és a KSK HK nem teljesítette, és 

egyúttal kérte, hogy mihamarabb pótolják elmaradásukat. 

1.16  Molnár László előterjesztette az Esélyegyenlőségi Pályázat kiírására vonatkozó 

javaslatát (4. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott. 

1.17  Fekete Dóra előterjesztette a feltöltetlen kollégiumi férőhelyek szétosztására vonatkozó 

javaslatát (5. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban  támogatott. 

1.18  Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a keddi 

oktatási dékánhelyettesi értekezleten, és a Belső Oktatási Bizottsági ülésen is a 

Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat módosításáról egyeztettek, amit várhatóan a decemberi 

ülésén fogad el a Szenátus. Hoffer Dávid ismertette a várható módosításokat. Hoffer 

Dávid elmondta a Belső Oktatási Bizottsági ülésen beszéltek az OHV egyetemi szintű 

díjazásáról, a GTK és TTK által átoktatott tárgyak színvonaláról, valamint a nyelvoktatás 

különös szabályairól és díjairól szóló Rektori Utasításról. Ezek után sor került az OHV 

nyereményjáték nyerteseinek kisorsolására. 
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1.19  Rácz Tamás beszámolt az juttatás-térítés területén történtekről. Elmondta, hogy a mai 

napon megtörténtek az aktuális hallgatói kifizetések, de ismét felmerült pár probléma, 

aminek okait a napokban igyekszik majd feltárni. Az előző alkalommal elmaradt 

hallgatói kifizetéseket a tegnapi nap folyamán kapták meg a hallgatók.  

1.20  Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 2 

alkalommal volt kollégiumi fegyelmi tárgyalás, ahol újabb 4-4 Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kari hallgató ügyét vizsgálták. Fekete Dóra elmondta, hogy a 

tegnapi nap folyamán Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a kollégiumi 

férőhelyekről, a házirendek esetleges módosításáról, valamint kollégiumi térítési díjakról 

beszéltek. Fekete Dóra jelezte, ismét érkezett egy hallgatói fellebbezés, amit már egyszer 

vizsgált az EHK, majd ismertette a jelenlegi fellebbezés tartalmát. Fekete Dóra javasolta, 

hogy az EHK hagyja helyben a korábbi vonatkozó döntését. Ezt a javaslatot az EHK 

egyhangú, 16-0-0 arányú szavazást követően elfogadta. 

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

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

menetéről egyeztettek. Emellett jelezte, hogy a pályázatok online regisztrációja a holnapi 

nap során lejár, és a jövő héten megkezdődik az dokumentumok leadása. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Kovács András elmondta, hogy a már korábban egyeztetett EHK szakmai hétvége 

témája a hallgatói befizetések lesz, ahol minden Kari Hallgatói Képviselet 5 fővel 

vehet részt. A végleges időpontot pedig hamarosan egyeztetni fogja az EHK a 

résztvevőkkel. 

2.3 Rátóti János beszámolt a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsán 

történtekről. Elmondta, hogy a jövőben is 33,3%-os lesz a GTK HK részvétele a Kari 

Tanács ülésein. 

2.4 Szipka Károly beszámolt a BME Nyílt Nap szervezésének jelenlegi helyzetéről.  

2.5 Hoffer Dávid beszámolt a Campus Hungary pályázatról tartott előadásról, és jelezte, 

hogy a BME-n a legnagyobb a pályázati aktivitás.  

2.6 Szabó Tamás elmondta, hogy BME Videotoriumot megfelelően sikerült beüzemelni.  
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Következő EHK ülés: 2012. november 15. (csütörtök) 18:00 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. november 8. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Sport keret felosztása Kovács András 

2 Sportösztöndíj Kovács András 

3 Hallgatói Jogviszonyból Származó Kollektív Jogok Szabályzata Kovács András 

4 Esélyegyenlőségi Pályázat Molnár László 

5 Feltöltetlen kollégiumi férőhelyek felosztása Fekete Dóra 

 


