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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2013. március 21-én tartott üléséről 

 

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

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

Tamás, Szilágyi Attila, Szipka Károly, Varga Károly 

Kimentését kérte: Jámbori Attila 

Vendég: Keresztes Péter (Hallgatói Szolgáltató Iroda); Kreutzer Richárd (Karrier Iroda);  

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András elmondta, hogy létrehoz egy munkabizottságot, ami a Diákközpont 

racionalizálásával, új működési irányelvek lehetőségével foglalkozik. Ezt követően 

Keresztes Péter és Kreutzer Richárd az EHK felkérésének megfelelően ismertette az 

első vitaanyagot az általános elvárásokkal, irányelvekkel kapcsolatban. A munkabizottság 

várhatóan csütörtökönként 15.00-tól ülésezik majd. 

- Keresztes Péter és Kreutzer Richárd távozott – 

1.2 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy 19 órakor megszakítja az ülést az 1 órára és 

EHDK ülést tart. 

1.3 Kovács András ismertette a BME Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályának 

átgondolásával kapcsolatos elképzeléseit. Elmondta, hogy a megváltozott környezet, 

valamint az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükséges az Alapszabály módosítása, 

átgondolása. Kovács András ismertette az Alapszabály módosításával kapcsolatos 

ütemtervet, majd ez EHK megvitatta ezt.  

- Kovács András egy órás szünetet rendelt el - 

1.4 Kovács András beszámolt a Kari Hallgatói Képviseletek képzésével és utánpótlásával 

foglalkozó bizottsági ülésen elhangzottakról, Elmondta, hogy a jövőben ez a bizottság is 

heti rendszerességgel fog ülésezni. 

1.5 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a Természettudományi Kar kivételével 

mindenki megküldte részére a kollégiumi infrastruktúra használatával kapcsolatban kért 

adatokat.  
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1.6 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a kollégiumi internet-szolgáltatással 

kapcsolatban kért adatokat nem kapta meg az alábbi karoktól,: Építőmérnöki Kar, 

Építészmérnöki Kar, Gazdaságtudományi Kar, Természettudományi Kar. Kérte, hogy 

ezen elmaradásukat mihamarabb pótolják. 

1.7 Kovács András beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt tárgyalták az 

Egyetem 2013. évi belső költségvetését valamint költségvetési irányelveit. Ezután 

Kaszásné Mészáros Éva (gazdasági és műszaki főigazgató) ismertette javaslatát a 

Műegyetemi Gazdálkodási Rendszerrel kapcsolatos fejlesztési igényekről valamint 

beszámolt a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által kért adatszolgáltatás, és a Felvételi 

Információ Rendszerbe történő adatszolgáltatás jelenlegi helyzetéről. Ezzel kapcsolatban 

elmondta, hogy különböző adatbázisok közötti összehangolásból adódó problémák 

feloldása folyamatban van. 

1.8 Kovács András beszámolt a Központi Tanulmányi Hivatalban tett bejárásról, valamint 

felkérte Szilágyi Attilát egy új alakalom megszervezésére (az őszi félévben).  

1.9  Kovács András elmondta, hogy a karok által megküldött információk alapján 

összegyűjtötte a KTH-tól eddig igényelt lekérdezéseket. Ugyanakkor több adatkérési- 

adatkezelési probléma is felmerült az anyaggal kapcsolatban. Így Kovács András jelezte, 

hogy konzultálnia kell a Jogi Csoporttal, valamint elmondta, hogy felmerült egy 

adatkéréssel- adatkezeléssel kapcsolatos szabályzat megalkotásának lehetősége.  

1.10 Kovács András előterjesztette a Keresztes-Percze Rita (MŰSZAK menedzser) által 

megküldött Energetikai Szakkollégium 2012/2013-as tanévre kiírt Szakkollégiumoknak 

szóló EHK pályázaton elnyert költségvetés-módosító javaslatot (1. sz. melléklet). Az 

Energetikai Szakkollégium átcsoportosításról szóló kérelmét az EHK megvitatta, majd 1-

14-0 arányú szavazás után nem támogatta.  

1.11 Szilágyi Attila előterjesztette a Németh Endre Mérőtelep és Oktatási Központ 

továbbképzési célra történő bérlési feltételeivel kapcsolatban alkotott szabályzat 

javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az EHK 14-0-1 arányban elfogadott.  

1.12 Engert Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten részt 

vett a Szenátusi Oktatási Bizottság ülésén illetve az Oktatási dékánhelyettesi 

Értekezleten. Itt tárgyalták a Szenátus 2013. március 25-ei ülésének szakindítással és 

létesítéssel kapcsolatos napirendi pontjait, illetve a TVSz 11.§ (14) bekezdésében 
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meghatározott mértéken túli tantárgyfelvétel, az ehhez kapcsolódó fizetési 

kötelezettségek, és a megfelelő szűrési mechanizmusok körül felmerült kérdéseket, 

valamint a szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos problémákat. Engert Attila elmondta, 

hogy Szabó Mihály (Központi Tanulmányi Hivatal igazgató) véleményezte a tervezett 

OHV szabályzatot. A Belső Oktatási Bizottság megtárgyalta ezeket a javaslatokat, illetve 

szó volt a TVSz 11.§ (14) bekezdésében meghatározott mértéken túli tantárgyfelvételről, 

továbbá a bizottságon belüli feladatleosztásról, és a nyelvi kérdőív adatainak 

feldolgozásáról. Engert Attila elmondta, hogy a közeljövőben a Külső Oktatási 

Bizottság bevonásával áttekintik az összes képzés mintatantervét, a Neptun rendszerben 

való különböző ellenőrzések megkönnyítése végett.  

1.13 Rácz Tamás előterjesztette a karok sport és kulturális rendezvényeinek támogatására 

kiírt pályázatok eredményére vonatkozó javaslatát (3. sz. melléklet). Elmondta, hogy a 

megkapta a Hallgatói Szolgáltató Iroda által összegyűjtött és véleményezett pályázatokat. 

Ezt követően Rácz Tamás részletesen ismertette a Belső Gazdasági Bizottság javaslatát, 

ami szerint az ÉMK, ÉPK, TTK, VBK Hallgatói Képviseletek által beadott pályázat-

módosítások tartalmilag megfeleltek, melyeket a bizottság elfogadott valamint a GTK és 

a KJK Hallgatói Képviselete nem adott be módosítást a korábbi pályázatához. A VIK HK 

sportrendezvények támogatására vonatkozó pályázatában felmerült némi formai 

probléma, ezért a bizottság javasolta a megvalósulás időpontjának megváltoztatását. A 

GPK HK sportrendezvény támogatására vonatkozó módosítása határidő után érkezett, így 

a bizottság azt javasolja, hogy az EHK a módosítást fogadja el, azzal a feltétellel, hogy a 

módosítani kívánt tételekhez rendelt határidők mulasztása esetén a fel nem használt 

összegek a későbbiekben pályázható közös keretet növelik. Rácz Tamás felhívta a 

figyelmet, a pályázatok leadásakor a KHK-tól kért részletes leírás fontosságára, ugyanis 

ezek hiányában a bizottság valamint az EHK csak plusz információk begyűjtése után 

képes megítélni a tételek fontosságát. Végül az EHK a sport és kulturális rendezvények 

kari támogatására vonatkozó javaslatot 13-0-2 arányú szavazást követően elfogadta. 

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

rendszeres szociális ösztöndíjak eredményei ellen leadott fellebbezések, valamint a 

rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok elbírálása megtörtént valamint a fellebbezések 
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eredménye kihirdetésre került. Rátóti János elmondta, hogy a következő héten Belső 

Szociális Bizottsági ülést tart. 

1.15 Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Részletesen ismertette a 

héten tartott fegyelmi tárgyaláson történteket, és felhívta a karok figyelmét a tárgyalások 

számának folyamatos növekedésére. Ezért hamarosan részletesebb tájékoztatást fog adni 

a karoknak a szabályzat sértések következményeivel kapcsolatban. Elmondta, hogy a 

héten Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol áttekintették a kollégiumi 

elégedettségméréssel kapcsolatos kérdőívet, melyet a megküldött a GMF Kollégiumok 

Osztálynak és a Külső Kollégiumi Bizottságnak, hogy hirdessék, hogy lehető legnagyobb 

kitöltöttség eléréséért. Elmondta, hogy a Belső Kollégiumi Bizottság foglalkozik a BME 

Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzatának módosításával, amivel 

kapcsolatban felmerült a fegyelmi kártyák hivatalosabb szabályozása. Fekete Dóra 

elmondta, hogy egyeztetett Csiki Tiborral (GMF Kollégiumok Osztály 

igazgatóhelyettes) a Schönherz Zoltán Kollégium nyári időszakban történő 

üzemeltetésével kapcsolatban. Fekete Dóra előterjesztette a GMF Kollégium Osztállyal 

egyeztetett, nyári kollégiumi díjak emelésével kapcsolatos javaslatát, ami szerint a 

komfortfokozat szerinti I. és II. kategóriás kollégiumokban a nyári kollégiumi térítési díj 

a BME-s hallgatók számára 22.000 Ft-ra valamint 25.000 Ft-ra, a nem BME-s hallgatók 

számára az I. és II. kategóriás kollégiumokban 30.000 Ft-ra valamint 36.000 Ft-ra 

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

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

Belső Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol előkészítették az Egyetemi BME ösztöndíj 

bírálását, amire a következő hét folyamán kerül sor. Molnár László kérte a karokat, hogy 

segítsenek a pályázatok hirdetésében különös tekintettel a Jó tanuló, jó sportoló valamint 

a Bécsi ösztöndíj esetében. Molnár László elmondta, hogy megkezdődtek a Köztársasági 

ösztöndíj pályázattal kapcsolatos egyeztetések, április végére várható a pályázat kiírása.  

1.17 Nagy Gábor beszámolt a HÖOK elnökségi ülésén történtekről. Elmondta, hogy részt fog 

venni az Edutus Főiskola képzését akkreditáló MAB Látogató Bizottság munkájában. 

Nagy Gábor elmondta, hogy pénteken rendkívüli HÖOK közgyűlés lesz, ahol elsősorban 

a hallgatói szerződés módosításával kapcsolatos kérdéseket tárgyalják, valamint felhívta a 

figyelmet arra, hogy a következő HÖOK Vezetőképző időpontja 2013. április 4-7. A 
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BME HÖOK vezetőképzőn való részvételével kapcsolatban következő héten ad 

tájékoztatást. 

1.18  Szipka Károly beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy a héten volt 

HSB ülés, ahol megvitatták a sporttal kapcsolatos kérdőív tartalmát. Ennek hirdetésében 

és népszerűsítésében Szipka Károly kérte a karok segítségét. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Daku Dávid elmondta, hogy egyeztetett a XI. kerület Polgármesteri Hivatal 

tanácsadójával a 2013-as Önkéntes Napról, valamint a további közös együttműködésről. 

Ez alapján kéri részvételünket a 2013. április 16-17-én megrendezésre kerülő XI. kerületi 

rendezvényen. Daku Dávid egyeztetett Orbán Balázzsal a 2013-as Önkéntes Nap 

időpontjával kapcsolatban. A tervek alapján 2013. szeptember 17-én (kedden) kerülne 

megrendezésre, ami az Egyetemi Napok rendezvénysorozat első napja. 

2.3 Szilágyi Attila elmondta, hogy egyeztetett az OHV kampánnyal kapcsolatban a BME 

Kommunikációs Szakkollégiummal, akik jelezték részvételi szándékuk a projektben. 

Kovács András kérte Szilágyi Attilát a hasonló egyetemi projektek illetve EHK 

programok kapcsán felmerülő igények összesítésére. 

2.4 Szilágyi Attila ismertette a Németh Endre Mérőtelep és Oktatási Központ 2013. március 

29-ei bejárásával kapcsolatos programtervet. 

2.5 Varga Károly elmondta, hogy egyeztetett TEDxYouth és a BME együttműködésének 

lehetőségéről. Várhatóan 2013. április 24-én megrendezésre kerül egy közös program, 

aminek a ’design és funkcionalitás’ témakört választották. 

2.6 Fekete Dóra beszámolt a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági ülésen történtekről. 
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Következő EHK ülés: 2013. március 28. (csütörtök) 18:00 

 

 

 

 

 Dávida Eszter Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2013. március 21. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 ESZK módosítási kérelem Kovács András 

2 Németh Endre Mérőtelep továbbképzési célra történő bérlési szabályai Szilágyi Attila 

3 Sport és kultúrpályázatok eredménye Rácz Tamás 

 


