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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2013. március 28-án 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, Szipka Károly, Szilágyi Attila, Varga Károly 

Késett: Szipka Károly 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András beszámolt a HÖOK 2013. március 22-én tartott Rendkívüli Közgyűlésén 

történtekről. Itt többek között a Hallgatói szerződés módosításával kapcsolatos 

felvetéseket vitatták meg. 

1.2 Kovács András előterjesztette az Egyetemi Hallgatói Képviselet jutalmazási 

rendszerének módosítására vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet). Az EHK a javaslatot 

megvitatta, majd szóbeli módosításokkal egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadta. 

1.3 Kovács András beszámolt a  Szenátus 2013. március 25-ei ülésén történtekről. Itt 

elfogadásra került az Egyetem 2013. évi belső költségvetése, a Költségvetési Szabályzat 

módosítása, támogattak szakalapítási és szakindítási kérelmeket valamint döntöttek a 

különböző díjakra felterjesztett személyekről. Elmondta, hogy többek között a Szenátus 

támogatta az EHK által a Pro Juventute Universitas díjra felterjesztetteket. 

1.4 Kovács András beszámolt a hétfői papucsos értekezleten történtekről. Itt Péceli Gábor 

(rektor) kifejtette az Egyetem állásfoglalását a BME Balatonfüredi Üdülőtábor 

hasznosításáról felmerült hírekkel kapcsolatban, mely a BME honlapján is olvasható. A 

hallgatói kinnlevőségekkel kapcsolatban Szabó Mihály (KTH igazgató) tájékoztatást 

adott az értekezlet résztvevőinek a hallgatói kinnlévőségek jelenlegi helyzetéről és 

keletkezésének okairól. Szabó Mihály (KTH igazgató) ismertette a lejárt követelésekkel 

kapcsolatos teendőket és elmondta, hogy a hallgatói kinnlevőségeket vizsgáló bizottság 

kategorizálta ezeket a követeléseket. Kovács András elmondta, hogy a költségtérítés 

kivételével az összes kinnlevőség feletti rendelkezési jogot 2008-ig visszamenőleg a 
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Diákközpont gyakorolja. Kaszásné Mészáros Éva (gazdasági és műszaki főigazgató) 

elmondta, hogy webes statisztikát készítenek áprilistól a Felvételi Információs 

Rendszerbe (FIR 2-be) feltöltött hallgatói és oktatói adatok helyzetéről.  Jobbágy Ákos 

(oktatási rektorhelyettes) beszámolt a brazil vendéghallgatók fogadásának lehetőségéről.  

1.5 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy Aszódi Attila tudományos-innovációs 

rektorhelyettes 2013. április 1-től kezdve, közös megállapodás alapján nem tölti be 

tovább ezt a feladatkört. 

1.6 Kovács András elmondta, hogy a héten egyeztetett Csőke Ritával (Jogi Csoport, vezető 

jogtanácsos) a szakmai gyakorlatok kérdéséről. A hatályos jogszabályok alapján, 

amennyiben a szakmai gyakorlat ideje egybefüggően maximum 6 hét, addig nem kell a 

fogadó helyeknek fizetniük a gyakornokok után. Kovács András megkérte Engert 

Attilát, a Belső Oktatási Bizottság megvizsgálja meg, hogy a BME mely szakjain ír elő a 

képzési szerződés egybefüggően 6 hétnél hosszabb idejű szakmai gyakorlatot. Ezt 

követően Kovács András elmondta, hogy az 1700/2012. (XII. 29.) a közszférában 

alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveket tartalmazó kormányhatározat végrehajtása nem 

okoz nagy problémákat  az Egyetem szervezeti egységeinél.  

1.7 Kovács András elmondta, hogy a hét folyamán egyeztetett a Schönherz Zoltán 

Kollégium büféjének megszűntetésével kapcsolatban. 

-  Szipka Károly megérkezett - 

1.8 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy kikérte Szabó Tibor (főtitkár) véleményét 

is a 2/2013. (I.31.) Rektori Utasítás a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról 

értelmezésével kapcsolatban. Az értelmezést ezt követően Jobbágy Ákos (oktatási 

rektorhelyettes) adta ki, melyet tájékoztatásul a kari oktatási dékánhelyetteseknek is 

megküldtek. Kovács András elmondta azt is, hogy a különeljárási díjak hamarosan, 

ennek megfelelősen kerülnek majd kirovásra.  

- Szabó Imre megérkezett - 

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

Karrier Iroda összefoglalót készít az Állásbörzéről, melyről prezentációt készítenek majd 

az EHK-nak is. A Támpont Iroda munkatársai a 2013. márciusi hallgatói 

létszámstatisztikát ellenőrzik. Szabó Imre megjegyezte, hogy az általuk meghatározott, 

lakhatási támogatásra jogosult létszám illetve és a KTH által kalkulált létszám közötti 
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eltérés nem jelentős. Az Adminisztratív Csoport tagjai a  HDÖK-DIK támogatás 

változása miatt végrehajtandó adminisztratív, gazdasági teendőkkel foglalkoznak. Erről 

Kovács András egyeztetett Fortuna Zoltánnal (költségvetési igazgató) és Szabó 

Imrével is. Szabó Imre ismét felhívta az EHK-sok figyelmét arra, hogy amennyiben 

személyi változás történik a KHK-ban, azt jelezzék neki is.  

- Szabó Imre távozott – 

1.10  Kovács András beszámolt a Kari Hallgatói Képviseletek képzésével és utánpótlásával 

foglalkozó bizottsági ülésen történtekről, valamint kérte, hogy a karok a tőlük bekért 

anyagokat legkésőbb 2013. április 4. 12:00-ig küldjék meg részére. 

1.11  Kovács András kérte, hogy a Természettudományi Kar mihamarabb küldje meg részére 

a kollégiumi infrastruktúra használatával kapcsolatos adatokat.  

1.12  Kovács András kérte, hogy a kollégiumi internet-szolgáltatással kapcsolatos adatok 

megküldését mihamarabb pótolják a karok. 

1.13  Kovács András elmondta, hogy a Diákközpont működésének átalakításával foglalkozó 

bizottság következő ülésére 2013. április 4-én (csütörtökön) 15:00-tól kerül sor. 

1.14  Jámbori Attila előterjesztette a TTK HK SzMSz módosítására vonatkozó javaslatát (2. 

sz. melléklet). Elmondta, hogy főleg adminisztratív pontosítások átvezetése történt. 

Kovács András kérte, hogy a következő SzMSz módosításkor a HÖK Alapszabályban 

leírt megfogalmazásokat alkalmazzák. Az előterjesztést az EHK egyhangúlag, 16-0-0 

arányú szavazás után elfogadta.  

1.15  Daku Dávid előterjesztette az Egyetemi Hallgatói Öntevékeny Körök 2012/13-as tanév 

tavaszi félévi támogatásáról szóló pályázatra vonatkozó javaslatát (3. sz. melléklet), 

amelyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott. 

1.16  Kovács András elmondta, hogy egy hallgató az EHK állásfoglalását kérte a VIK HK 

SzMSz módosításával valamint az elektronikus úton történő Tisztújító Szavazás 

részleteivel kapcsolatban. Szabó Tamás részletesen beszámolt az elektronikus úton 

történő szavazásról, majd az EHK megállapította, hogy a Szavazás a szabályzatoknak 

megfelel, amennyiben minden kérdésre külön-külön biztosítanak szavazási lehetőséget. 

Kovács András kérte Nagy Gábort, hogy hívjon össze bizottságot, mely a HÖK 

Alapszabály 8. sz. mellékletét, azaz a Szavazások Ügyrendet vizsgálja felül. 
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1.17  Kovács András tájékoztatta az EHK-t a HÖOK vezetőképző hétvégéjével kapcsolatos 

részletekről, mely 2013. április 4-7. között kerül megrendezésre.  

1.18  Engert Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a hétfői nap 

folyamán Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol a nyelvi kérdőív kiértékelését 

tekintették át. Az erről készült anyagot írásos beszámoló formájában a Nyelvi Intézetnek 

is megküldik majd. Továbbá elmondta, hogy a héten Külső Oktatási Bizottsági ülést is 

tartott két alkalommal, ahol a szakok mintatanterveinek pontosításáról volt szó.. Engert 

Attila ezúton is kérte, hogy a karok 2013. április 30-ig, küldjék meg részére a 

mintatantervekkel kapcsolatos anyagokat, majd felhívta a figyelmet arra is, hogy ezt a 

feladatot értékeli a KHK-k teljesítmény alapú jutalmazásakor. Továbbá elmondta, hogy a 

mai nap folyamán is Belső Oktatási Bizottságot tartott, ahol az Oktatás Monitoring 

Rendszer jelenlegi helyzetével foglalkoztak, illetve zajlik a bizottság ütemtervének 

elkészítése, a feladatok felelősökhöz rendelése. Engert Attila tájékoztatta az EHK-t, 

hogy a Műhely következő számában megjelenik az OHV alapján elkészített oktatói 

rangsor első 100 helyezettje, valamint elmondta, hogy az OHV szabályzat véleményezése 

folyamatban van. 

1.19  Rácz Tamás beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy a héten Belső 

Gazdasági Bizottság ülést tartott, ahol megkezdték a bizottság féléves ütemtervének 

elkészítését. Kovács András kérte Rácz Tamást, hogy az Egyetemi költségvetésben 

meghatározott, a HDÖK-DIK alrendszer által befizetendő összegek adminisztratív 

kezelésével a Belső Gazdasági Bizottság foglalkozzon. Rácz Tamás beszámolt a 

hallgatók után járó normatíva összegével kapcsolatban felmerült aktuális kérdésekről, 

úgy mint az aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók pontos létszámadatainak 

meghatározása. Emellett elmondta, hogy a 2012-ben be nem folyt hallgatói különeljárási 

díjak EHK-ra eső részét 2013. március 31-ig kell befizetni az Egyetemnek. 

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

héten Belső Szociális Bizottsági ülést tartott, ahol a karok által beérkezett anyagokat 

tekintették át. Ezt követően a Külső Szociális Bizottság tagjainak bevonásával folytatódik 

a feladatok teljesítése. Rátóti János elmondta azt is, hogy a jövő hét folyamán Külső 

Szociális Bizottsági ülést tart. 
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1.21 Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a kollégiumok népszerűsítésével 

kapcsolatos anyagot tekintették át. Ez a kollégiumok bemutatkozását szolgálná a kari 

média körök bevonásával. A készülő bemutatkozó anyagok 2013. május végére 

várhatóak. Fekete Dóra elmondta, hogy a bizottság véleményezte a kollégiumi 

nyilvántartó rendszert, illetve a Műegyetemi Információs Rendszerre vonatkozó 

fejlesztésekre Vermes Boldizsár segítségével javaslatot tettek. Fekete Dóra elmondta, 

hogy a héten 3 kollégiumi fegyelmi tárgyaláson vett részt, valamint elmondta, hogy a 

cikk, melyben felhívja a figyelmet a szabálysértésekre várhatóan a Műhely következő 

számában jelenik meg, majd kérte lehetőség szerint a kari lapok segítségét is. Fekete 

Dóra elmondta, hogy a kollégiumi elégedettségét mérő kérdőív kitöltése folyamatban 

van. Somogyi József tájékoztatta az EHK-t a Kármán Tódor Kollégiumban a szerdai 

napon történt áramszünetről. 

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

elbírálták az Egyetemi BME pályázatokat. A Jó tanuló-jó sportoló Pályázat leadási 

határideje lejárt, és várhatóan a jövő héten már rendelkezésre állnak majd a bíráláshoz  

szükséges adatok. Molnár László elmondta, hogy e bizottság következő feladata a 

Köztársasági Ösztöndíj Pályázat előkészítése lesz. 

1.23 Szipka Károly beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy idén is részt 

veszünk a HÖOK által szervezett Sportpont programban, aminek keretein belül több 

helyszínen, többek között az ELTE-n és a BME Sportközpontban lesznek rendezvények. 

A sportolással kapcsolatos kérdőív előkészítése zajlik, a várhatóan számítógépes 

visszajelzésre a Sportközpontban is lesz lehetőség. Szipka Károly elmondta, hogy a 

kérdőívet jövő héttől kezdve lehet kitölteni és kérte, hogy a karok segítsék a kérdőív 

népszerűsítését az információs csatornáikon keresztül. Szilágyi Attila kérte, hogy a 

kérdőív kiküldés előtt kerüljön véleményezésre az EHK-hoz is.  

1.24  Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy az ÉL csarnok (Sportközpont) alagsorából a 

KJK hamarosan kiköltözik, így várhatóan felszabadul egy nagy alagsori terület, amit 

eddig a KJK és ÉMK közösen használt. A Bertalan Lajos utcai laborhoz költözik az EMK 

labor, így a Sportközpont alatti terület hasznosításának kialakítása tervezés alatt van.  
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1.25  Nagy Gábor elmondta, hogy a HÖOK vezetőképző elektronikus tájékoztatóját megküldte 

a karoknak és az EHK-soknak is. 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját.  

2.2 Szilágyi Attila tájékoztatta az EHK-t, Németh Endre Mérőtelep és Oktatási Központ 

bejárásával kapcsolatos programról. 

2.3 Kovács András meghívta az EHK tagjait a 2013. április 5-10 között megrendezésre 

kerülő Közlekedés és Járműmérnöki Kari Napokra. 

2.4 Szipka Károly meghívta az EHK tagjait a ’24 órás foci’ elnevezésű Gépészmérnöki Kari 

rendezvényre. 

2.5 Daku Dávid elmondta, hogy a Campus térkép pályázatok előbírálása 2012. április 2-án 

(kedden) lesz, majd 2012. április 3-án (szerdán) Armuth Miklós és Molnár Csaba 

zsűrizik a munkákat.  

2.6 Daku Dávid elmondta, hogy a XI. Önkormányzattal egyeztetve az EHK 2013. április 16-

án részt vesz a kerületi önkéntes napon.  

2.7 Dávida Eszter elmondta, hogy az Építész Szakkollégium Alapítványának ügye 

várhatóan a következő héten lezárul. 

2.8 Farkas László elmondta, hogy egyeztetett a kollektív jogbiztosítással kapcsolatban. 

Felmerült a KHK-knak szóló személyes jogtanácsadás valamint összességében a HÖK-re 

vonatkozó kollektív balesetbiztosítás lehetősége. Az árajánlat a következő héten várható. 

2.9 Nagy Gábor elmondta, hogy a mai nap folyamán részt vett az EHB/DT ülésén, ahol a 

doktori disszertációról tárgyaltak. 

 

 

Következő EHK ülés: 2013. április 04. (csütörtök) 18:00 

 

 

 Dávida Eszter Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2013. március 28. 
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Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 EHK jutalmazás pontrendszere Kovács András 

2 TTK HK SzMSz Jámbori Attila 

3 Egyetemi Hallgatói Öntevékeny Körök támogatása  Daku Dávid 

 


