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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. december 6-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Daku Dávid, Engert Attila, 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 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a következő ülés 2012. december 13-án 

16:00-kor kezdődik. Ezen ülés vendége lesz Kökényesi László (GMF Gazdasági Osztály 

- igazgató), aki a gazdasági és műszaki főigazgatói munkakör betöltésére beadott 

pályázatáról beszél majd. 

1.2 Kovács András beszámolt a 2011. évi CCIV. a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 

módosításának jelenlegi helyzetéről, illetve a 2013. évi felsőoktatási keretszámokról. 

Elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán Nagy Gáborral részt vettek egy megbeszélésen 

a HÖOK irodában, ahol a következő napok teendőiről egyeztettek. Kovács András kérte, 

hogy mindenki vegyen részt a holnap 9-kor kezdődő megbeszélésen. Itt arról beszélnek 

majd, hogy a BME EHK milyen stratégia mentén fogja kifejezni ellenvéleményét az 

elfogadott módosításai javaslatokkal és az alacsony keretszámokkal kapcsolatban.  

1.3 Rácz Tamás beszámolt a Doktorandusz Önkormányzati választás jelenlegi helyzetéről. 

Tájékoztatta az EHK-t, hogy a Szavazási Bizottság a szavazás időtartamát 

meghosszabbította a 2012. december 12-éig. 

1.4 Kovács András beszámolt a Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat Közös 

Alapszabályának jelenlegi helyzetéről. Ismertette felépítését és tartalmát. 

1.5 Kovács András elmondta, hogy a múlt héten részt vett egy megbeszélésen a Műegyetemi 

Zenekar vezetőivel, ahol a próbahelyiségükről egyeztettek.  

1.6 Kovács András elmondta, hogy a múlt héten részt vett egy megbeszélésen Csőke 

Ritával (vezető jogtanácsos) és Rácz Tamással, ahol az önköltséges hallgatók képzési 

szerződésről egyeztettek.  
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1.7 Kovács András beszámolt a hétfői Vezetői Értekezleten történtekről. Itt Kaszásné 

Mészáros Éva (gazdasági és műszaki főigazgató) beszámolt a Központi 

Illetményszámfejtési Rendszerbe történő csatlakozás jelenlegi helyzetéről. Emellett 

beszéltek az Erasmus ösztöndíjjal kapcsolatos Rektori Utasításról, a Doktorandusz 

Önkormányzati választás jelenlegi állásáról, valamint a munkáltatói jogok gyakorlásáról. 

Jobbágy Ákos (oktatásért felelős rektorhelyettes) beszélt a 2013/14-es tanév 

időbeosztásáról illetve az Oktatási Hivatal által meghirdetett várható ellenőrzésről, ami 

majd az Egyetem képzéseit vizsgálja.  

1.8 Kovács András beszámolt a hétfői Rektori Tanácson történtekről. Itt az Andor György 

(költségvetési megbízott) által készített, a BME 2013-2014-es gazdálkodásának főbb 

irányai című anyagról beszéltek, majd ennek kapcsán kitértek a hallgatói befizetésekre is.  

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

jelenlegi helyzetéről. 

1.10  Kovács András elmondta, hogy a múlt héten részt vett egy megbeszélésen Szabó 

Mihállyal (KTH igazgató), ahol a hallgatói befizetéseken túl szóba kerültek egyéb 

gazdasági kérdések is. Kovács András kérte, hogy minden Kari Hallgatói Képviselet 

2012. december 11. 9:00-ig küldje meg részére, hogy milyenlekérdezéseket szoktak 

igényelni a KTH-tól. 

1.11 Kovács András elmondta, hogy a héten részt vett egy megbeszélésen Kaszásné 

Mészáros Évával (gazdasági és műszaki főigazgató) és Németh Ádámmal (MISz 

Nonprofit Kft. ügyvezető), ahol a BME Printer szerződés meghosszabbításának 

lehetőségéről beszéltek.  

1.12  Kovács András elmondta, hogy a héten részt vett egy megbeszélésen Aszódi Attilával 

(tudományos és innovációs rektorhelyettes), akivel az Egyetem egyes videó megosztó 

csatornákon történő megjelenéséről egyeztettek. 

1.13  Kovács András elmondta, hogy a mai nap folyamán Dvorszki Lászlóval (KTH 

Nemzetközi és Kutatási csoport – igazgató) egyeztetett.  Arról beszéltek, hogy a 

közeljövőben szeretnék bevonni a Szakkollégiumokat egy nemzetközi projektbe.  

1.14  Fekete Dóra előterjesztette a 2012/13-as tanév tavaszi félévére vonatkozó Kollégiumi 

mentori pályázati kiírásokra vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott. 
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1.15  Fekete Dóra előterjesztette a 2012/13-as tanév tavaszi félévének kollégiumi 

férőhelyeinek szétosztására vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban  elfogadott. 

1.16  Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy 2012. 

december 11-én részt vesz egy megbeszélésen Jobbágy Ákossal (oktatásért felelős 

rektorhelyettes), ahol a nyelvoktatással kapcsolatos Rektori Utasításról beszélnek majd. 

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

utolsó hallgatói kifizetéseivel minden rendben zajlott. Rácz Tamás kérte, hogy a jövőben 

a kari ösztöndíj referensek nagyobb figyelmet fordítsanak a kifizetési tételek 

megnevezésére. 

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

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a kollégiumi mentori pályázat kiírásáról a 

kollégiumi férőhelyek szétosztásáról, valamint az egységes kollégiumi felvételi 

rendszerről beszéltek. A közel jövőben összeül a Külső Kollégiumi Bizottság, ahol a 

2012/13-as tanév tavasz félévére vonatkozó kollégiumi férőhelyeinek kollégiumok 

közötti végleges szétosztására tesznek majd javaslatot. Fekete Dóra kérte, hogy a 

2012/13-as tanév tavaszi félévére vonatkozó kollégiumi férőhelyek kollégiumok és karok 

közötti szétosztását az előző félévben alkalmazott eljárás alapján határozhassa meg, így 

először a Külső Kollégiumi Bizottság, majd az EHK fogadja el azt. Ezt a javaslatot az 

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

1.19  A Hallgatói web2-es szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatban Kovács András 

elmondta, hogy véleménye szerint a projektkövetéses modellhez nem lehet előre kijelölni 

célokat, utókövetésre viszont megfelelő lenne. Kovács András megkért minden 

érintetett, hogy nagyobb aktivitással irányítsák az EHK-s projekteket. 

 

 

Következő EHK ülés: 2012. december 13. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. december 11. (kedd) 9:00 
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 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. december 6. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Kollégiumi mentori pályázatok Fekete Dóra 

2 Kollégiumi férőhelyek szétosztása a 2012/13 tavaszi félévre Fekete Dóra 

 


