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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. november 22-én tartott üléséről 

 

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

Kettinger Ádám Ottó, Kovács András, Molnár László, Rátóti János, Somogyi József, Szabó 

Tamás, Szilágyi Attila, Szipka Károly, Varga Károly  

Késett: Nagy Gábor, Rácz Tamás 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató); 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy a holnapi nap folyamán kerül megrendezésre a BME Nyílt Nap, amire az 

előkészületek rendben lezajlottak. Jelezte, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a 

pszichológiai szolgáltatásokra a Támpont Irodában, így csoportos és tematikus 

konzultációk bevezetését tervezik, valamint önismereti könyveket fognak beszerezni. 

Szabó Imre elmondta, hogy a gazdasági évzárás menetét véglegesítették, majd ismertette 

a fontos tudnivalókat. Jelezte, hogy az irodaszer beszerzések várhatóan 2013. január 

közepétől visszatérnek a megszokott mederbe, addig is a raktárban fellelhető árukat 

tudják megrendelni a Kari Hallgatói Képviseletek. A vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségekkel kapcsolatban jelezte az aktuális elmaradásokat, majd kérte a 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Képviseletének tagjait, hogy amint 

megtörtént az éves tisztújításuk, értesítsék őt a személyi változásokról.  

- Szabó Imre távozott – 

1.2 Az EHK áttekintette a Szenátus 2012. november 26-ai ülésének napirendi pontjait, majd 

Kovács András megkért mindenkit, hogy a vitatott anyagokra tekintettel, a szenátusi 

tagsággal nem rendelkező EHK tagok is vegyenek részt az ülésen. 

1.3 Kovács András beszámolt a hétfői Operatív Értekezleten történtekről. Itt a Tanulmányi- 

és Vizsgaszabályzat módosításáról beszéltek. 

- Nagy Gábor és Rácz Tamás megérkezett – 
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1.4 Kovács András beszámolt a hétfői Vezetői Értekezleten történtekről. Itt a 2013-as évre 

prognosztizált gazdasági helyzetről, és az ezzel kapcsolatban kialakítandó stratégiáról 

beszéltek.  

1.5 Kovács András beszámolt a HÖK-DIK finanszírozás megváltoztatását előkészítő anyag 

jelenlegi helyzetéről.  

1.6 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a Hallgatói Jogviszonyból Származó 

Kollektív Jogok Szabályzatának módosítására vonatkozó Szenátusi javaslatát a Szenátus 

minden véleményező bizottsága elfogadta. 

1.7 Kovács András ismertette a Doktorandusz Önkormányzati választások helyzetét, majd 

kérte Rácz Tamást, hogy számoljon be a Szavazási Bizottság ülésén történtekről. Rácz 

Tamás ismertette a szavazás menetét, és az elvégzendő feladatokat.  

1.8 Kovács András ismertette Igaz Máté (HKT menedzser) Külügyi Börzéről készült 

beszámolóját, majd kérte, hogy az észrevételeket mindenki a készítő számára küldje meg. 

1.9 Kovács András elmondta, hogy a héten részt vett egy megbeszélésen a HIT 

gyülekezetének képviselőivel, ahol az egyetemi helyiségek bérléséről beszéltek.  

1.10  Kovács András elmondta, hogy egyeztetett Nemes Lászlóval (HÖOK-Budapesti 

Regionális Szövetség elnöke) a BME által a BRSZ-be delegált tagokról. Kovács András 

javasolta, hogy az EHK Daku Dávidot támogassa a BRSZ alelnökének és Szipka 

Károlyt támogassa pótképviselőnek. Ezt a javaslatot az EHK 15-1-0 arányú szavazás 

után támogatta. 

- Szabó Gábor megérkezett - 

1.11  Szabó Gábor összefoglalta a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Kollégiumok 

Osztály osztályvezetői munkakörének betöltésére leadott pályázatának tartalmát. Kovács 

András kérésére Szabó Gábor elmondta, hogy a korábbi vezetése során minként végezte 

a Kollégiumok Osztály a kollégiumi épületek karbantartását és felújítását. Rácz Tamás 

kérésére Szabó Gábor ismertette, hogy a korábbi vezetői megbízásáról miért mondott le, 

és miért jelentkezett most újra a munkakör betöltésére.  

- Szabó Gábor távozott - 

1.12  Molnár László beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a 

Sportösztöndíj eredményére vonatkozó javaslatát a következő ülésen terjeszti elő, illetve 

jelezte, hogy a Bécsi Ösztöndíj jelentkezési határideje a héten lejárt.  
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1.13  Molnár László előterjesztette a 2012/13-as tanév őszi félévének Egyetemi BME 

Ösztöndíj eredményére vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amit az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott.  

1.14  Kovács András előterjesztette a nem PPP-s kollégiumi klubok Üzemeltetési 

koncepciójának módosítására vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott. 

1.15  Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy az elmúlt két 

hétben a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat módosítására vonatkozó javaslatait készítette 

elő. Erről a módosításról volt szó az Oktatási Dékánhelyettesi Értekezleten, valamint a 

Belső Oktatási Bizottság ülésén is. 

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

holnapi nap folyamán Külső Szociális Bizottsági ülést tart, és jelezte, hogy több 

statisztikát is fog a közeljövőben kérni a Kari Hallgatói Képviseletektől. Rácz Tamás 

jelezte, hogy az év végi hallgatói normatíva maradvány keretek felosztására vonatkozó 

javaslatát a következő EHK ülésen szeretné előterjeszteni. 

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

részt vett öt kollégiumi fegyelmi tárgyaláson. A múlt héten Belső Kollégiumi Bizottsági 

ülést tartott, ahol az egységes kollégiumi felvételi rendszerről, a házirendekről és a 

bentlakási megállapodásról beszéltek.  

1.18  A Hallgatói web2-es szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatban Kovács András 

elmondta, hogy a már korábban említett beszámolót megkapta a múlt héten, és az EHK 

következő ülésén ismerteti azt.  

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Szipka Károly ismertette a K épület déli bejáratához tervezett kerékpártárolók 

telepítésének jelenlegi helyzetét. Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után úgy 

döntött, hogy a kerékpártárolók megfigyelésére szolgáló rendszer kiépítési 

költségeinek felét átvállalja  

2.3 Rácz Tamás beszámolt a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági ülésen történtekről. 
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Következő EHK ülés: 2012. november 29. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. november 27. (kedd) 9:00 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. november 22. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Egyetemi BME Ösztöndíj eredmény Molnár László 

2 Nem PPP-s kollégiumi klubok Üzemeltetési koncepciójának módosítása Kovács András 

 


