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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2013. február 28-án tartott üléséről 

 

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

Kovács András, Molnár László, Nagy Gábor, Rácz Tamás, Rátóti János, Somogyi József, 

Szabó Tamás, Szilágyi Attila, Szipka Károly, Varga Károly 

Kimentését kérte: Fekete Dóra 

Késett: Rácz Tamás 

Vendég: Farkas Patrik (sport referens), Keresztes-Percze Rita (szakkollégium menedzser), 

Szabó Imre (Diákközpont igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Keresztes-Percze Rita ismertette a Szakkollégiumok számára kiírt működési 

pályázatokhoz beérkezett módosító indítványokat, amiket az EHK egyhangú, 14-0-0 

arányú szavazás után elfogadott. Ezt követően Keresztes-Percze Rita ismertette 

Menedzsment Szakkollégium által utólagosan megküldött működési pályázat tartalmát. 

Javasolta, hogy az EHK támogassa a működéshez szükséges tételek megvalósítását, majd 

a TÁMOP és egyéb programok pályázatainak lezárása után újra vizsgálja meg a 

kibővített működési pályázatot. Ezt a javaslatot az EHK egyhangúlag, 14-0-0 arányban 

támogatta.  

- Keresztes-Percze Rita távozott – 

- Rácz Tamás és Szabó Imre megérkezett - 

1.2 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Tájékoztatta az EHK-t, hogy az irodaszerek és háztartási eszközök beszerzésére kiírt 

közbeszerzési pályázat nyertesével az Egyetem aláírta a megállapodást. Szabó Imre 

kérte, hogy a személyi változások következtében keletkezett új vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségekkel kapcsolatos elmaradásokat minden Kari Hallgatói Képviselet pótolja. 

Jelezte, hogy a holnapi nap folyamán részt vesz a Szenátus Gazdasági Bizottságának 

ülésén, ahol napirenden szerepel a Diákközpont elégedettség vizsgálata.  

- Szabó Imre távozott – 
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- Farkas Patrik megérkezett - 

1.3 Farkas Patrik ismertette az EHK 2013-as sporttámogatásra fordítandó normatív 

támogatás felhasználására vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet). Ezt az EHK egyhangú, 

15-0-0 arányú szavazás után elfogadta. 

1.4 Farkas Patrik beszámolt az elmúlt időszakban a sport területén történtekről. Beszámolt a 

Duna-parti Egyetem Regattájának jelenlegi helyzetéről, a Hallgatói Sport Bizottság 

tevékenységéről, valamint a Műegyetem Sport Egyesületben történtekről.  

1.5 Farkas Patrik előterjesztette az EHK Versenysport pályázat kiírására vonatkozó 

javaslatát (2. sz. melléklet), amit az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után 

elfogadott. 

1.6 Farkas Patrik előterjesztette az EHK Jó tanuló- Jó sportoló pályázat kiírására vonatkozó 

javaslatát (3. sz. melléklet), amit az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után 

elfogadott. 

- Farkas Patrik távozott - 

1.7 Kovács András beszámolt a Szenátus 2013. február 25-ei ülésén történtekről. 

1.8 Kovács András beszámolt a hétfői papucsos értekezletről. Itt Kövesi János (Gazdaság- 

és Társadalomtudományi Kar dékán) tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy kari 

szintű karcsúsítási programot tervez, Pokol György (Vegyész- és Biomérnöki Kar dékán) 

jelezte, hogy a Vegyész- és Biomérnöki Kar Kari Tanácsa új dékánt választott Faigl 

Ferenc személyében, valamint Czigány Tibor (Gépészmérnöki kar dékán) beszámolt az 

aktuális kari ügyekről, és említést tett arról, hogy dékáni utasításban kívánja rendezni a 

puskázáson ért hallgatók büntetését. Kaszásné Mészáros Éva (gazdasági és műszaki 

főigazgató) beszámolt a Felvételi Információs Rendszerbe történő kötelező 

adatszolgáltatás jelenlegi helyzetéről. 

1.9 Kovács András elmondta, hogy a héten egyeztetett Vermes Boldizsárral a Műegyetemi 

Információs Rendszer jelenlegi helyzetéről. Elmondta az MISzISz Iskolaszövetkezet 

számára szükséges specifikáció elkészült, valamint a kollégiumi és egységes szociális 

rendszer specifikációjával is folyamatosan haladnak.  

1.10  Kovács András elmondta, hogy a mai nap folyamán részt vett egy megbeszélésen 

Aszódi Attilával (tudományos és innovációs rektor-helyettes), Dvorszki Lászlóval 

(KTH Nemzetközi-tudományos Csoport igazgató), valamint Szentes Tamással 
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(főpolgármester-helyettes), ahol a XI. kerületbe érkező külföldi hallgatók 

elszállásolásának lehetőségeiről beszéltek.  

1.11 Kovács András elmondta, hogy a mai nap folyamán részt vett a hallgatói 

kinnlevőségeket vizsgáló bizottság ülésén. Tájékoztatta az EHK-t, várhatóan rektori 

utasítás rendezi majd, hogy az egyes követeléseknek melyik szervezeti egység a 

tulajdonosa.  

1.12  Kovács András elmondta, hogy minden Kari Hallgatói Képviselet megküldte számára, a 

2012/13-as tanév tavaszi félévére vonatkozó kari normatíva felosztást. 

1.13 Rácz Tamás előterjesztette a karok sport és kulturális rendezvények kari támogatására 

vonatkozó javaslatát (4. sz. melléklet), amelyet az EHK 14-1-0 arányban elfogadott. 

Ennek értelmében a Kari Hallgatói Képviseletek, a megadott pályázható összegig 

költhetnek, akkor is ha  nagyobb összegre pályáztak. 

1.14 Engert Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a Tanulmányi- 

és Vizsgaszabályzat IX. értelmezését továbbította Jobbágy Ákosnak (oktatási rektor-

helyettes) aláírásra. Az OHV Szabályzat módosítására vonatkozó javaslat jelenleg 

Jobbágy Ákos (oktatási rektor-helyettes), Szabó Mihály (Központi Tanulmányi Hivatal, 

igazgató) és Kovács András véleményezésére vár. A kari hallgatói képviselők 

továbbképző hétvégéje során felmerült kérdéseket, amik a hatodik javítóvizsga 

felvételének szabályozására vonatkoztak, a héten megvizsgálta, és a válaszokat 

megküldte az EHK, valamint a Külső Oktatási Bizottság tagjainak.  

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

folyamatosan érkeznek a rendszeres szociális ösztöndíjak eredményei ellen leadott 

fellebbezések, valamint a beérkező Rendkívüli Szociális Ösztöndíj pályázatokat 

folyamatosan bírálják. Elmondta, hogy a Külső Szociális Bizottság tagjai megküldték 

részére a kért adatokat, anyagokat, és ezúton is megköszönte segítségüket. Az előző héten 

részt vett egy megbeszélésen Vermes Boldizsárral (hallgatói web 2-es szolgáltatásokért 

felelős referens), ahol a Műegyetemi Információs Rendszerben tervezett Egységes 

Szociális Rendszer funkcionális részéről egyeztettek.  

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

Belső Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol az Egyetemi BME ösztöndíjak igazolás 

bemutatási időpontjait egyeztették, véglegesítették a Bizottság féléves ütemtervét, 
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valamint véleményezték a beérkezett fellebbezéseket. A Belső Pályázati Bizottság 

javaslatát, miszerint a beérkezett két fellebbezést kerüljön elutasításra, az EHK egyhangú, 

15-0-0 arányú szavazás után elfogadta. 

1.17 Nagy Gábor beszámolt a legutóbbi HÖOK elnökségi ülésen történtekről. Itt beszéltek a 

közel múltban ez ELTE BTK HÖK-öt ért vádakról, a Felsőoktatási Kerekasztal pénteki 

üléséről, az egyes intézményeket negatívan érintő 2013. évi hallgatói normatíva 

összegekről, valamint a HÖOK soron következő vezetőképzőjének programjairól. 

Elmondta, hogy a Felsőoktatási Kerekasztal munkacsoportjainak ülésein újra részt 

vesznek majd a HÖOK delegáltjai, ugyanis számos a hallgatókat negatívan érintő kérdés 

és javaslat merült fel a delegáltak távollétében.  

1.18 Kovács András javasolta, hogy az EHK az Egyetem 2013. évi gazdálkodását érintő 

egyeztetések során azt az álláspontot képviselje, miszerint a HÖK-DIK alrendszer által a 

Likviditási- és Tartalékalapba fizetendő összeg három részletben kerüljön átadásra, 

amiből az első részlet az év első hat hónapjának lezárta utána kerüljön teljesítésre. Ezt a 

javaslatot az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után elfogadta. 

1.19 Kovács András ismertette, a korábbi ülésen megkezdett, az EHK működését érintő 

átalakítások további menetére irányuló terveit.  

 Kari lap felelősök az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú szavazását követően, a 

következő személyek lettek:  

o GT Times - Szipka Károly 

o Pikkász - Engert Attila 

o Karima - Dávida Eszter 

o Impulzus - Daku Dávid 

o Kari papír és Megfagyott muzsikus - Jámbori Attila 

o Közhír - Somogyi József 

o KÁTÉ - Szilágyi Attila 

o Kémlelő - Rátóti János 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 
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2.2 Daku Dávid elmondta, hogy a 2013. évi Önkéntes Nap szervezésével kapcsolatos új 

ötleteit egyeztette a Hallgatói Szolgáltató Irodával, majd ismertette ezeket.  

2.3 Dávida Eszter tájékoztatta az EHK-t, hogy az Építészmérnöki Karon új oktatási 

dékán-helyettest választottak Vasáros Zsolt személyében. 

2.4 Szilágyi Attila elmondta, hogy az EHK és a KHK elnökök számára 2013. március 29-

re szervez egy bejárást, ahol a Németh Endre Mérőtelepet és Oktatási Központot 

tekintik majd meg.  

2.5 Szilágyi Attila tájékoztatta az EHK-t hogy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

Kari Hallgatói Képviseletében személyi változás történt, aminek értelmében az új 

elnök Horváth Éva. Jelezte, hogy a VIK HK a korábbi gyakorlattal ellentétben 2013 

tavaszán tart Tisztújító Szavazást, aminek ellenőrzésére Varga Károlyt kérték fel az 

EHK részéről. 

2.6 Szabó Tamás elmondta, hogy video projekt folyamatosan halad, a korábban felmerült 

problémákat orvosolta. 

2.7 Nagy Gábor elmondta, hogy a mai nap folyamán részt vett az Egyetemi Habilitációs 

Bizottság és Doktori Tanács ülésén, majd beszámolt az ott történtekről. 

 

 

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

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2013. február 28. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
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Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Sport normatíva felhasználása Farkas Patrik 

2 EHK Versenysport pályázat kiírása Farkas Patrik 

3 EHK Jó tanuló Jó sportoló pályázat kiírása Farkas Patrik 

4 Sport és Kultur keretek Rácz Tamás 

 


