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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2013. február 14-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Daku Dávid, Dávida Eszter, Engert Attila, Farkas László, Fekete Dóra, Jámbori 

Attila, 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); Kettinger Ádám Ottó (TTK HK elnök) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András ismertette a Természettudományi Kar Kari Hallgatói Képviseletében 

történt személyi változásokat, majd köszöntette Jámbori Attilát a Természettudományi 

Kar új EHK delegáltját.  

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

Karrier Iroda szervezésében megkezdődtek a Felkészítő Napok, valamint az Állásbörze 

előkészületei.  Tájékoztatta az EHK-t, hogy a 2012-es gazdasági év végleges lezárására a 

jövő héten kerül sor, ezért a kötelezettségvállalásokat a 2013-as év kereteire csak ezt 

követően lehet elindítani. Jelezte, hogy a Diákközpont működésére vonatkozó 

elégedettségi kérdőívet a korábbi évekhez képest jóval többen töltötték ki, majd 

megköszönte a kitöltők segítséget. Rácz Tamás kérdésére Szabó Imre elmondta, hogy a 

2012. október 15-ei létszám statisztikák majdnem végleges adatait megkapták, illetve a 

jövő hét folyamán elkészülhet a 2012/13-as tanév tavaszi félévének normatíva 

költségvetése, ami így már a tavalyi adatok végleges korrekcióját is tartalmazza majd. 

- Szabó Imre távozott – 

1.3 Kovács András ismertette – az EHK múlt ülésén már említett – a belső bizottságok 

működésére vonatkozó elvárásait. Ennek megfelelően a juttatási-térítési referens posztja 

átalakul, és lesz külön a gazdasági ügyekkel illetve külön a szociális ügyekkel foglalkozó 

személy. A Belső Gazdasági Bizottság vezetésére, és így gazdasági referensnek  Rácz 

Tamást kérte fel, amit az EHK egyhangúlag, 14-0-0 arányban támogatott. A Belső 

Szociális Bizottság vezetésére, és így szociális referensnek Rátóti Jánost kérte fel, amit 
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az EHK egyhangúlag, 14-0-0 arányban, támogatott. A Belső Oktatási Bizottságba Dávida 

Eszter, Jámbori Attila, Somogyi József, Szilágyi Attila és Szipka Károly jelentkezett, 

akik a fenti sorrendben rendre 15-15-15-15-15 szavazatot kaptak. A Belső Pályázati 

Bizottságba Daku Dávid, Szabó Tamás, Szipka Károly és Varga Károly jelentkezett, 

akik a fenti sorrendben rendre 15-15-15-15 szavazatot kaptak. A Belső Kollégiumi 

Bizottságba Daku Dávid, Engert Attila, Farkas László, Szabó Tamás és Varga 

Károly jelentkezett, akik a fenti sorrendben rendre 15-15-15-15-15 szavazatot kaptak. A 

Belső Szociális Bizottságba Dávida Eszter, Somogyi József és Szabó Tamás 

jelentkezett, akik a fenti sorrendben rendre 15-15-15 szavazatot kaptak. A Belső 

Gazdasági Bizottságba Farkas László, Jámbori Attila, Molnár László, Nagy Gábor, 

Rátóti János, Szabó Tamás, Szilágyi Attila és Varga Károly jelentkezett, akik a fenti 

sorrendben rendre 11-1-12-13-12-2-6-15 szavazatot kaptak. Ezek alapján a Belső 

Gazdasági Bizottság tagjai: Farkas László, Molnár László, Nagy Gábor, Rátóti János 

és Varga Károly. 

1.4 Kovács András elmondta, hogy a Diákközpont tevékenységének racionalizálására 

vonatkozó első javaslatok az EHK 2013. március 14-ei ülésére érkeznek majd.  

1.5 Kovács András tájékoztatta az EHK-t az Egyetemi Doktorandusz Képviselet iroda 

helyiségének kialakítására vonatkozó ötletekről.  

1.6 Kovács András beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Itt a Baross Gábor 

Kollégium homlokzatára tervezett emléktábláról, a BME Alfa interaktív matematika és 

fizika gyakorlófelületről, a Központosított Illetmény-számfejtési Rendszerről, a 

kötelezettségvállalások rendjéről és a nyugdíjazásokról beszéltek.  

1.7 Kovács András beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt a Beruházási és 

Karbantartási Osztály igazgatóhelyettesi munkakörének betöltésére érkezett pályázatokat 

tekintették át. Emellett beszéltek az Andor György (költségvetési megbízott) által 

készített „A BME belső költségvetésének néhány sarokpontja” című gazdálkodási 

anyagról.  

1.8 Kovács András beszámolt a hétfői Rektori Tanácson történtekről. Itt a Baross Gábor 

Kollégium homlokzatára tervezett emléktábláról, BME Felvételi- és Átvételi 

Szabályzatának módosításáról, a Természettudományi Kar Szervezeti és Működési 
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Szabályzatának módosításáról valamint a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar által 

gondozott alap és mesterképzési szakok szakfelelőseinek személyi változásáról beszéltek. 

1.9 Kovács András tájékoztatta az EHK-t a Diákközpont Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jelenlegi módosításáról. 

1.10  Kovács András elmondta, hogy az elmúlt évek nem közvetlenül a hallgatók részére 

kiosztott normatív alapú támogatási forrásaira (tankönyv-jegyzet-sport-kultúra 

normatíva) vonatkozó kormányzati szándék jelenleg még nem ismert, hiszen a juttatással-

térítéssel kapcsolatos végrehajtási utasítások megjelenése márciusra várható. Ezért a sport 

és kulturális rendezvények támogatására vonatkozó pályázatok során első körben a tavaly 

rendelkezésre álló keretek felére pályázhatnak az egyes Kari Hallgatói Képviseletek. Az 

EHK sporttámogatásának felhasználására Farkas Patrik tesz javaslatot a következő 

ülésen, ami a korábbi évi keretösszeg 80%-ának felhasználását célozza meg.  

1.11 Kovács András elmondta, hogy a jövő héten részt vesz egy megbeszélésen Bán 

Tiborral (PRIMISZ Kft., ügyvezető igazgató) és Németh Ádámmal (MISZ Kft., 

ügyvezető igazgató), a cég 2013. évi terveire vonatkozóan.  

1.12  Molnár László előterjesztette a 2012/13-as tanév tavaszi félévének Egyetemi BME 

Ösztöndíj Pályázat kiírására vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK 

egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadott. 

1.13  Kovács András előterjesztette a Kari Hallgatói Képviseletek Támogatási Rendjére 

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

elfogadott. 

1.14  Engert Attila előterjesztette az OHV díj alapítására vonatkozó javaslatát (3. sz. 

melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadott. A díj nevére az 

„Egyetemi Hallgatói Díj” és a „Csáky Frigyes Hallgatói Díj” javaslatok érkeztek. Ezekre 

a fenti sorrendben rendre 10-7 szavazat érkezett, így a díj neve „Egyetemi Hallgatói Díj” 

lett. 

1.15  Engert Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy részt vett egy 

megbeszélésen Jobbágy Ákossal (oktatási rektorhelyettes), ahol a Tanulmányi- és 

Vizsgaszabályzat IX. értelmezéséről, valamint az Építészmérnöki Kar által a képzési 

szintek között történő átvétel során ejtett adminisztrációs hibákról beszéltek. Kérte, hogy 

minden Kari Hallgatói Képviselet széles körben terjessze az OHV plakátokat, valamint 
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mielőbb kezdje meg az OHV kérdőívek kitöltésének növelésére vonatkozó kampányát. 

Engert Attila tájékoztatta az EHK-t, hogy a korábbi félév során elnyert, de még át nem 

vett OHV nyeremények mihamarabbi átvételéről a Neptun rendszeren keresztül értesítette 

az érintett hallgatókat. Elmondta, hogy a TVSz módosítás értelmében azon hallgatók 

tanulmányi státusza, akik nem jelentkeznek be egy adott félévre, automatikusan 

passzívvá válik annak ellenére is, ha vesznek fel tantárgyat a NEPTUN rendszeren 

keresztül. Ezen szabályozással kapcsolatban jelenleg ellentmond egymásnak a TVSz és a 

Tanulmányi Ügyrend. Engert Attila jelenleg egyeztetéseket folytat ezen hallgatók 

tanulmányi státuszának megváltoztatásáról. Engert Attila a héten Belső Oktatási 

Bizottsági ülést tartott, ahol azt a kérdést járták körül, hogy halasztott vizsgáért szedhető-

e térítési díj. 

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

Péter (Támpont Iroda, Diákközpont) tájékoztatta a kari ösztöndíj referenseket a 2012/13-

as tanév tavaszi félévének kifizetéseire vonatkozó listafeltöltési határidőket. A 

teljesítmény indexek megállapításához szükséges adatokat várhatóan a jövő héten szerdán 

vagy csütörtökön tudja megküldeni a kari ösztöndíj referenseknek. A normatíva 

költségvetéshez szükséges adatok (a fent említett aktív-passzív státusz probléma miatt is) 

még nem állnak rendelkezésre, így erről várhatóan az EHK rendkívüli ülésen fog dönteni 

a jövő hét során. Rácz Tamás elmondta, hogy a kari hallgatói képviselők valamint a 

KHK munkáját segítő további személyek szociális ösztöndíj pályázatait a holnapi illetve 

a jövő hét hétfői nap folyamán bírálják el Rátóti Jánossal.  

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

Kollégiumok Osztály megküldte azon hallgatók listáját a Kari Hallgatói Képviseleteknek, 

akik nem jelezték előzetesen, hogy nem költöznek az elnyert kollégiumi férőhelyükre. 

Tájékoztatta az EHK-t, hogy a kari kollégiumi referensek megküldték részére az 

egységes kollégiumi felvételi eljárás kialakításához korábban bekért statisztikákat. 

Fekete Dóra a jövő hét folyamán Külső Kollégiumi Bizottsági ülést tervez tartani. 

Tájékoztatta az EHK-t, hogy a kollégiumban töltött vendég éjszakák után fizetendő díjak 

egyben kerülnek kirovásra a teljes őszi félévre vonatkozóan, de ezentúl ezeket a díjakat 

havonta kell majd befizetni. Elmondta, hogy az elfogadott Kollégiumi Házirendek 
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felkerültek a Kollégiumok Osztály honlapjára, és azok tartalmáról értesítette az egyes 

kollégiumok gondokságait is. 

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

Belső Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol az Egyetemi BME ösztöndíjról és a MŰHAL 

Alapítvány által kiírt Utazási pályázat kiírásáról beszéltek.  

1.19  Nagy Gábor beszámolt a legutóbbi HÖOK elnökségi ülésen történtekről. Itt az ELTE 

BTK tantermeiben történt Egyetemfoglalásról, a múlt heti kormányzati eseményekről, 

valamint a hétvégi Közgyűlésről beszéltek.  

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Farkas László elmondta, hogy elkészült Erasmus ösztöndíj elnyerésére vonatkozó 

Rektori Utasítás értelmezése. 

2.3 Dávida Eszter tájékoztatta az EHK-t, hogy az Építész Szakkollégium vezetésében 

személyi váltás történt, valamint hogy az Építészmérnöki Kar oktatási dékánhelyettese 

a mai nappal lemondott posztjáról. 

2.4 Szilágyi Attila jelezte, hogy az e-tankönyv adatbázis kiépítésével kapcsolatos 

előkészületek folyamatosan haladnak. 

2.5  Szilágyi Attila elmondta, hogy a gödi mérőtelep vendégéjszakáinak felhasználásáról 

hamarosan készít egy tájékoztatót. 

2.6 Engert Attila jelezte, hogy az OHV kérdőívek kiértékelésére a kérdőívek kitöltésének 

lezárását követő 3-4 napon belül sor kerül majd.  

2.7 Fekete Dóra tájékoztatta az EHK-t, hogy az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa Dr. 

Dunai Lászlót választotta a Kar leendő dékánjának. 

2.8 Nagy Gábor tájékoztatta az EHK-t az 2013. február 22-24-re tervezett továbbképző 

hétvége tudnivalóiról. 

 

 

Következő EHK ülés: 2013. február 21 (csütörtök) 18:00 



 

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 

 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2013. február 14. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Egyetemi BME Ösztöndíj Pályázat 2012/13 tavasz  Molnár László 

2 Kari Hallgatói Képviseletek Támogatási Rendje  Kovács András 

3 OHV díj alapítása Engert Attila 

 


