
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.I.em.61. 

Hallgatói Önkormányzat Tel.: 463-3836, Fax: 463-3718 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu 

 

  

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2013. január 17-én 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, Szabó Tamás, Szilágyi Attila, Szipka Károly, Varga Károly 

Kimentését kérte: Somogyi József 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András beszámolt a hétfői Operatív Értekezleten történtekről. Itt az 1700/2012. 

(XII. 29.) a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveket tartalmazó 

kormányhatározatról illetve az ezzel kapcsolatos teendőkről, valamint a Központi 

Illetményszámfejtési Rendszerről beszéltek. 

1.2 Kovács András beszámolt a hétfői Vezetői Értekezleten történtekről. Elmondta, hogy 

Kaszásné Mészáros Éva (gazdasági és műszaki főigazgató) tájékoztatta az értekezlet 

résztvevőit, hogy minden szervezeti egység vezetőjét arra kérte, készítsenek egy előzetes 

tervet arról, hogy náluk kiket érint(het) a fent említett 1700/2012 (XII. 29.) 

kormányhatározat miatt kötelező nyugdíjazás. Jobbágy Ákos (oktatási rektorhelyettes) 

beszámolt a felvételi irányszámokról, illetve az Egyetem várható felvételi kapacitásáról. 

Czigány Tibor (GPK dékán) beszámolt a Periodica Polytechnica című egyetemi 

tudományos lap jelenlegi helyzetéről, valamint a tervezett változtatásokról. 

1.3 Kovács András beszámolt a hétfői Rektori Tanácson történtekről. Itt a Szenátus 2013. 

január 28-ai ülésének napirendi pontjait tekintették át. Elmondta, hogy az előterjesztéseit 

támogatta a Rektori Tanács, a még szükséges módosításokat a Jogi Csoporttal közösen 

véglegesítik. 

- Szabó Imre megérkezett - 

1.4 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy a Karrier Iroda előkészületeket folytat a tavaszi Állásbörzével 

kapcsolatban. Szabó Imre jelezte, hogy a holnapi nap folyamán kezdődik az Educatio 
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2013 Felsőoktatási Kiállítás, majd ismertette a megjelenéshez kapcsolódó információkat. 

A harmadik országbeli hallgatók integrációját elősegítő Európai Integrációs Alap által 

támogatott projekt képzései és tanácsadásai 2013. február 1-jétől indulnak, valamint az 

első két hónap teendőinek beszámolója is hamarosan esedékes. Jelezte, hogy a 2012-es 

gazdasági év zárásának teendői lassan lezárulnak, és hamarosan megkapják a 2012 

októberi létszám statisztikákat. Szabó Imre jelezte, hogy a 2012 októberi 

létszámstatisztikában a lakhatási támogatás megállapításához szükséges adatot ismét 

korrigálni kellett, mivel az ehhez készített Neptun lekérdezés nem megfelelő számot 

szolgáltatott. Ennek kapcsán felvette a kapcsolatot Szabó Mihállyal (KTH igazgató), 

hogy a jövőben ez a hiba ne forduljon elő többször. 

- Szabó Imre távozott - 

1.5 Kovács András emlékeztette a tagokat, hogy a holnapi nap folyamán ülésezik a Szenátus 

Gazdasági Bizottsága, ami a Szenátus 2013. január 28-ai ülésének költségvetéshez 

kapcsolódó anyagait tárgyalja majd. .  

1.6 Kovács András elmondta, hogy keddi nap folyamán EHK-DIK-MISZ-MISZISZ vezetői 

értekezletet tartott, ahol többek között a háttérszervezetek jövőbeni gazdasági beszámoló 

mintáiról beszéltek. 

1.7 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy az Erasmus Engineers of the Future – 

ENGOFUT szervezőinek kérésére az EHK is részt vesz a felmérésükön.   

1.8 Kovács András jelezte, hogy a Térítési- és Juttatási Szabályzat módosításához készülő 

további módosító javaslatokat a következő ülésén tárgyalja majd az EHK. 

1.9 Kettinger Ádám előterjesztette a Műegyetemi Zenekar külső próbatermének bérlésére 

vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK 14-0-1 arányban támogatott. 

1.10  Molnár László előterjesztette a Balatonlellei Ifjúsági Tábor nyári beosztásának elveire 

vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban 

támogatott.  

1.11 Engert Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten Belső 

Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol az aktuális elvégzendő feladatokat gyűjtötték össze.  

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

napja zajlik a rendszeres szociális ösztöndíjak bírálásában résztvevők vizsgáztatása. Rácz 

Tamás tájékoztatta az EHK-t, hogy a Demján Sándor Alapítvány értesítése alapján a 



 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.I.em.61. 

Hallgatói Önkormányzat Tel.: 463-3836, Fax: 463-3718 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu 

 

Diákközpontnak vissza kell fizetnie az elmúlt években a hallgatók jogosultságának 

megszűnése miatt végül ki nem osztott támogatást (ennek összege 2.700.000 Ft). 

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

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a kollégiumi elégedettség felméréssel 

kapcsolatos kérdőívekről beszéltek. A hétfői napon részt vett egy megbeszélésen, ahol a 

Műegyetemi Információs Rendszer kollégiumi nyilvántartó rendszerével szemben 

támasztott igényekről egyeztettek. Fekete Dóra jelezte, hogy a Jogi Csoport áttekintette a 

kollégiumi házirendeket, így várhatóan jövő hét folyamán aláírásra kerülhetnek.  

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

MŰHAL által kiírt Utazási pályázathoz szükséges igazolások leadása lezárult, a leadott 

pályázatokat a Belső Pályázati Bizottság jövő heti ülésén bírálják el. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Szipka Károly beszámolt az Educatio Felsőoktatási Kiállításon történő megjelenés 

szervezésének helyzetéről. 

 

Következő EHK ülés: 2013. január 24. (csütörtök) 18:00 

Belső Kollégiumi Bizottság: 2013. január 23. (szerda) 14:00 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2013. január 17. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Műegyetemi Zenekar külső próbatermének bérlése Kettinger Ádám 

2 Balatonlellei BME Ifjúsági tábor nyári beosztásának elvei Molnár László 

 


