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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2013. február 21-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, Somogyi 

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

Vendég: Rémai Zsolt (GMF Kollégiumok Osztály igazgató), Szabó Imre (Diákközpont 

igazgató) 

Korábban távozott: Rácz Tamás 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy várhatóan a jövő héten szerződést köt az Egyetem azzal a céggel, aki 

megnyerte az irodaszerek, és háztartási eszközök beszerzésére kiírt közbeszerzési 

pályázatot. A megállapodást követően a szokásos módon rendelhetőek ezek a tételek. 

Egyúttal jelezte azt is, hogy amint ez lehetséges, erről értesíteni fogja a Kari Hallgatói 

Képviseleteket is. 

- Szabó Imre távozott – 

1.2 Rémai Zsolt tájékoztatta az EHK-t a GMF Kollégiumok Osztály 2013. évi 

költségvetéséről. Farkas László kérésére részletezte a rekonstrukciós díjakat és a 

támogatási tételeket. 

– Rémai Zsolt távozott – 

1.3 Rácz Tamás előterjesztette a hallgatói normatíva felosztására vonatkozó javaslatát. A 

korábbi években elfogadottakhoz hasonlósan javasolta, hogy az EHK a hallgatói 

normatíva 73%-át tanulmányi ösztöndíjra, kari kiegészítő ösztöndíjra és kari BME 

ösztöndíjra, a 6%-át egyetemi kiegészítő ösztöndíjra, egyetemi BME ösztöndíjra és egyéb 

intézményi ösztöndíjra, a 20%-át rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjra, illetve 

alaptámogatásra, és 1%-át a Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat működésének 

támogatására fordítsa. Ezt a javaslatot az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban, elfogadta. 

Rácz Tamás javasolta, hogy az EHK a 2012. évi normatív támogatás fel nem használt 
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forrásaiból, a szociális támogatásokból fennmaradó hányadot a 2013. évi szociális 

támogatásokra, a többi részt pedig a 2013. évi tanulmányi ösztöndíjra fordítsa. Ezt az 

EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban, egyhangúlag elfogadta. Rácz Tamás javasolta, 

hogy a fent említett, kizárólag tanulmányi ösztöndíjra fordítandó többlet keret a 2013. évi 

létszámadatok alapján kerüljön felosztásra. Ezt a javaslatot az EHK 14-0-2 arányú 

szavazás után elfogadta. Rácz Tamás a Külső Szociális Bizottság javaslata alapján 

előterjesztette a 2012/13-es tanév tavaszi félévre kiírt rendszeres szociális ösztöndíj 

pályázatok eredményére vonatkozó javaslatát. Ez alapján azon hallgatók részesülhetnek 

rendszeres szociális támogatásban, akik legalább 45 szociális ponttal rendelkeznek. A 

támogatás minimális összege 11.900 Ft, maximális összege 34.200 Ft (ez a legalább 100 

ponttal rendelkező hallgatóknak jár). Ezt a javaslatot az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú 

szavazást követően elfogadta.  

- Rácz Tamás távozott - 

1.4 Az EHK áttekintette a Szenátus 2013. február 25-ei ülésének napirendi pontjait. Kovács 

András jelezte, hogy a Pro Juventute Universitas díj adományozására vonatkozó 

javaslatot a Szenátus 2013. március 25-ei ülésén terjeszti elő.  

1.5 Kovács András beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt az Andor 

György (költségvetési megbízott) által készített, „A BME belső költségvetésének néhány 

sarokpontja” című gazdálkodási anyagról, valamint a KEOP pályázatról beszéltek.  

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

értekezletet tartott, ahol az újjáalakult Belső Gazdasági Bizottságról, valamint a technikai 

keretről beszéltek.  

1.7 Nagy Gábor ismertette a kari hallgatói képviselők részére szervezett továbbképző 

hétvége programját, és a fontos tudnivalókat.  

1.8 Szipka Károly beszámolt a múlt heti HÖOK választmányi ülésről. Itt a Felsőoktatási 

Kerekasztal munkacsoportjainak üléséről, a hétfői demonstrációkról beszéltek, illetve 

áttekintették a HÖOK Közgyűlés napirendi pontjait.  

1.9 Nagy Gábor beszámolt a hétvégi HÖOK Közgyűlésen történtekről. Itt többek között 

napirenden szerepelt a felsőoktatás aktuális helyzete, a HÖOK 2013-as költségvetése, a 

HÖOK Alapszabály módosítása illetve az ifjúságügy aktualitásai. Ezen felül jelezte, hogy 

a HÖOK nyilatkozata értelmében a közel jövőben addig nem vesz részt a Felsőoktatási 
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Kerekasztal egyes munkacsoportjainak ülésein, amíg nem biztosított, hogy a vitatott 

kérdésekben változatlan marad a jogi környezet.  

1.10  Kovács András elmondta, hogy a keddi napon részt vett egy megbeszélésen Nagy 

Dáviddal (HÖOK elnök) és Nagy Gáborral, ahol a hallgatói szerződésről és az ELTE 

BTK-n felmerült szabálytalanságokról beszéltek. Szilágyi Attila javasolta, hogy a HÖOK 

tisztázza a nyilvánosság felé kapcsolatát az ELTE BTK HÖK-kel.  

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

Kft. jövőbeli működéséről egyeztettek.  

1.12  Kovács András javasolta, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) által szervezett 

Duna-parti Egyetemek Regattáján a BME is vegyen részt, valamint a rendezvény sikeres 

megvalósulását támogassa 3 évente maximum 1,5 millió forinttal. Ezt a javaslatot az 

EHK 14-0-1 arányban támogatta. 

1.13  Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a HKT segítségével az Egyetem részt vesz 

a Velux ösztöndíj programban. Egyúttal kérte a Kari Hallgatói Képviseleteket, hogy a 

minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében információs csatornáikon keresztül 

hirdessék ezt az ösztöndíj lehetőséget.  

1.14  Kovács András elmondta, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek határidőre megküldték a 

sport és kulturális rendezvények támogatására vonatkozó pályázataikat. Egyúttal kérte, 

hogy ezeket az anyagokat a jövő hét folyamán tárgyalja meg a Belső Gazdasági 

Bizottság. 

1.15  Daku Dávid előterjesztette a Campus térkép pályázat kiírására vonatkozó javaslatát (1. 

sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatott. 

1.16  Molnár László előterjesztette a MŰHAL Alapítvány által kiírt Utazási pályázatot (2. sz. 

melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatott. 

1.17  Fekete Dóra előterjesztette a kollégiumi férőhely pályázatokkal kapcsolatban beérkezett 

fellebbezések eredményére vonatkozó javaslatát (3. sz. melléklet), amelyet az EHK 

egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatott. 

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

Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol az OHV díjról beszéltek. Tájékoztatta az EHK-t, 

hogy a Humánpolitikai Szabályzatban már szerepel egy az OHV díj céljával megegyező 

célú kitüntetés. Engert Attila a hét folyamán rész vett az oktatási dékánhelyettesi 
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értekezleten is, ahol a tanulmányi státuszállítási problémákról beszéltek. Ezen problémák 

feloldása érdekében az a megegyezés született, hogy ebben a félévben, azon hallgatók 

tanulmányi státusza, akik vettek fel tárgyat automatikusan –méltányossági kérelem 

nélkül- aktív lesz. A félév folyamán pedig megtörténik majd a szükséges szabályzatok 

összehangolása a későbbi gondok elkerülése érdekében. 

1.19  Rátóti János beszámolt a szociális juttatások területén történtekről. Elmondta, hogy a 

héten megtartották az első Belső Szociális Bizottsági ülést, ahol az éves ütemtervről 

beszéltek. A mai nap folyamán Külső Szociális Bizottsági ülést tartott, ahol a korábban 

elfogadott előterjesztést készítették elő, valamint kérte a bizottság tagjait, hogy 2013. 

március 7. 12:00-ig küldjék meg számára a szociális támogatások bírálásával kapcsolatos 

tapasztalataikat. 

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

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol áttekintették a kollégiumi férőhely 

pályázatokkal kapcsolatban beérkezett fellebbezéseket, valamint elkezdték a Bizottság 

féléves ütemtervének kialakítását. Emellett részt vett egy kollégiumi fegyelmi eljáráson, 

ahol öt gépészmérnök hallgató esetét együttesen vitatták, akik közül egyet szigorú 

megrovásban, kettőt két éves kitiltásban, egyet pedig egy éves kitiltásban részesítettek, 

míg az ötödik hallgató nem jelent meg, így őt újra meg kell hívni.  

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

Belső Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol áttekintették a MŰHAL Alapítvány által kiírt 

Utazási pályázat kiírását, valamint áttekintették a bizottság féléves ütemtervét. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Somogyi József elmondta, hogy a héten részt vett az Erasmus koordinátori 

értekezleten, ahol az elnyert ösztöndíja helyek karok közötti szétosztására került sor.  

2.3 Szilágyi Attila elmondta, hogy hamarosan elkészül azon feltételek kidolgozása, 

amelyek betartása mellett a Kari Hallgatói Képviseletek kibérelhetik a Németh Endre 

Mérőtelep és Oktatási Központot, elsősorban továbbképzési céllal.  
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2.4 Szolágyi Attila tájékoztatta az EHK-t, hogy a tankönyv felmérésre vonatkozó 

kérésének minden érintett eleget tett és megküldte számára a kért adatokat. Szilágyi 

Attila ezúton is megköszönte minden közreműködő segítséget. 

2.5 Engert Attila jelezte, hogy a jövőben nem kíván a Kari Hallgatói Képviseletek 

teljesítménymérésének adminisztrációjával foglalkozni. A feladat ellátására Szipka 

Károly jelentkezett, így mostantól az az adminisztráció az ő feladata.  

2.6 Kovács András jelezte, hogy a hallgatói képviselők tudásfelmérésének végleges 

kérdéssorát várhatóan 2013. február 26-án fogja megküldeni a Kari Hallgatói 

Képviseletek elnökeinek. 

2.7 Fekete Dóra elmondta, hogy részt vett a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági ülésén, 

majd beszámolt az ott történtekről. 

 

 

Következő EHK ülés: 2013. február 28. (csütörtök) 18:00 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2013. február 21. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Campus térkép pályázat kiírása Daku Dávid 

2 MŰHAL Alapítvány által kiírt Utazási pályázat kiírása Molnár László 

3 Kollégiumi férőhelypályázatok eredményével kapcsolatos fellebbezések eredménye Fekete Dóra 

 


