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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2013. április 04-én tartott üléséről 

 

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

Attila, Kovács András, Molnár László, Rácz Tamás, Rátóti János, Somogyi József, Szabó 

Tamás, Szilágyi Attila, Szipka Károly, Varga Károly 

Kimentését kérte: Nagy Gábor 

Vendég: Igaz Máté (Hallgatói Külügyi Testület elnök); Szabó Imre (Diákközpont igazgató)  

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Igaz Máté részletesen ismertette a Hallgatói Külügyi Testület 2013. évi költségvetésére 

vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet). Elmondta, hogy a tervezet készítésekor 

figyelembe vette az előző évi működési költségeket valamint a Hallgatói Külügyi 

Testület által átvállalt további tevékenységek tervezett költségét. A Külügyi Börze 

kapcsán elmondta, hogy az elmúlt évek statisztikái alapján egyre nagyobb a látogatói 

létszám illetve növekszik a külsős megkeresések száma is, ami nagyban hozzájárul a 

rendezvény színvonalának fenntartásához. Az átvállalt tevékenységi körök közül Igaz 

Máté kiemelte a nemzetközi kapcsolatfenntartás jelentőségét. Ezután Igaz Máté 

ismertette az AISEC BME, az ESN BME, az ESTIEM Budapest BME valamint az 

IAESTE BME szervezetek tervezett éves költségeit. Kovács András kérte, hogy a 

táborok szervezésnél használják ki az Egyetem által biztosított kedvező lehetőségeket. 

Igaz Máté az ESTIEM Budapest BME működésével kapcsolatban elmondta, hogy 

jelentős fejlődésen megy keresztül a szervezet, a nemzetközi elnökség munkájában a 

BME képviselői is részt vesznek, illetve az általuk megrendezésre kerülő TIMES 

versenyek Európa legszínvonalasabbjai közé tartoznak. Az IEASTE BME működésével 

kapcsolatban megjegyezte, hogy előző évben 60 hallgató vett részt ösztöndíj programban, 

ami jó eredménynek tekinthető. Továbbá Igaz Máté elmondta, hogy a BME Rákóczi 

Szövetség Diákszervezet megkezdi működését a Hallgatói Külügyi Testület felügyelete 

alatt, valamint a harmadik országbeli hallgatókkal kapcsolatos tevékenységek bővítéséhez 

terveznek további forrásbevonást.   
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- Igaz Máté távozott - 

Somogyi József javasolta, hogy a 2013. évi költségvetési tervezeten kívül a Hallgatói 

Külügyi Testület készítsen beszámolót a 2012-es évi tevékenységéről, az ösztöndíjakban 

való részvétel kimutatásával kiegészítve. Ezután Kovács András előterjesztette a 

Hallgatói Külügyi Testület 2013.évi költségvetési tervezetét, amit az EHK egyhangú, 15-

0-0 arányú szavazás után elfogadott. 

- Szabó Imre megérkezett - 

1.2 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Tájékoztatta az EHK-t, hogy a HÖK által használt infrastruktúrára és eszközállományra 

vonatkozó összefoglalót a KHK-k által megküldött adatok alapján megküldte a 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak kérésüknek megfelelően. Továbbá elmondta, hogy a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szintén megkereste az Egyetemet 

a kollégiumi felvételi eljárás során felmerülő adatkérésekkel kapcsolatban, melyre a 

válasz 15 napos határidővel megküldésre kerül. Szabó Imre kérte az adatok pontos 

összegyűjtéséhez az EHK és a KHK-k segítségét, valamint Kovács András kérte Rátóti 

János és Fekete Dóra közbenjárást.   

- Szabó Imre távozott – 

1.3 Kovács András beszámolt a keddi vezetői értekezleten történtekről. Itt Péceli Gábor 

(rektor) beszámolt a  balatonfüredi Hotel UNI hasznosításával kapcsolatban történt 

egyeztetésekről. Emellett tárgyalták a brazil vendéghallgatók fogadásának lehetőségét, 

amivel kapcsolatban Kovács András kérte Igaz Máté együttműködését is.  

1.4 Kovács András kérésére Rácz Tamás és Rátóti János tájékoztatták az EHK-t a 

hallgatói normatíva intézményi összegének meghatározásával kapcsolatban felmerült 

problémákról. Rácz Tamás elmondta, hogy a minisztérium minden év elején -még a 

pontos létszámadatok tudta nélkül- megküldi az Egyetemnek az általa számolt hallgatói 

normatíva előirányzatot, majd részletekben küldi meg ezt az összeget. Az idei előirányzat 

a korábbi évekhez képest jelentős csökkenést mutat. Így ezen tényezők miatt a korábbi 

évekhez képest az Egyetemnek nagyobb mértékű megelőlegezést kell majd adnia ahhoz, 

hogy a hallgatói kifizetések időben megtörténhessenek. (Ez a megelőlegezés a 

Költségvetési Szabályzat alapján lehetséges.) Kovács András tájékoztatta az EHK-t, 

hogy a Fortuna Zoltánnal (költségvetési igazgató) való egyeztetése alapján ez várhatóan 
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nem okozna gondot az Egyetemnek, valamint jelezte, hogy az őszi félév elején szükség 

lehet további egyeztetés is ez ügyben. Rácz Tamás tájékoztatta az EHK-t, hogy a 

HDÖK-DIK alrendszer költségvetési támogatás módosításoknak megfelelően a befolyt 

hallgatói különeljárási díjaknak új analitikát hoztak létre a Diákközpontban. Kovács 

András kérte, hogy a Belső Gazdasági Bizottság a Hallgatói Szolgáltató Iroda 

bevonásával foglalkozzon a hallgatói kinnlevőségek ügyével és mérje fel a jelenlegi 

állapotot. 

1.5 Kovács András kérésére Daku Dávid ismertette Köteles Géza (Műegyetemi Zenekar ) 

megbízási szerződésével kapcsolatban felmerült kérdéseket. Daku Dávid előterjesztette a 

díjazásra vonatkozó javaslatát, amelyet az EHK 10-3-2 arányban elfogadott.  

1.6 Kovács András megkérte Daku Dávidot, hogy ismertesse a Campus térkép pályázat 

bírálásának eredményét (2. sz. melléklet). Elmondta, hogy kedden Fekete Dórával 

előbírálták a pályázatokat, majd szerdán Armuth Miklósból és Molnár Csabából álló 

szakmai zsűri is értékelte a munkákat tartalmi valamint megvalósítási szempontok 

alapján. Daku Dávid elmondta, hogy a jelenlegi pályázat koncepció terv készítése volt, 

melyet követ egy második forduló a részletesebb kidolgozására. Daku Dávid 

előterjesztette bizottság javaslatát, amit az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után 

elfogadott. 

1.7 Kovács András tájékoztatta az EHK-t a Kollégiumi Tárgyieszközkezelési Szabályzat 

megalkotásának ügyével kapcsolatban arról, hogy Fekete Dórával és Csiki Tiborral 

(GMF Kollégiumok Osztály igazgatóhelyettes) egyeztetve a szabályzatot a Kollégiumok 

Osztály igazgatói utasításaként tervezik kiadni.  

1.8 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a Kövesi János (GTK dékán) megküldte 

részére az OHV szabályzattal kapcsolatos véleményét, javaslatait. Kovács András kérte, 

hogy a Belső Oktatási Bizottság tekintse át ezt az anyagot. 

1.9 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

valamint a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar kivételével mindenki megküldte 

részére a KHK-k képzéseivel és utánpótlásával kapcsolatos adatokat. Ezúton arra kérte a 

két kart, hogy ezen elmaradásukat 2013. április 7. (vasárnap) estig pótolják. Kovács 

András elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos következő bizottsági ülés időpontja 2013. 

április 10. (szerda)  11:00.  
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1.10  Molnár László előterjesztette az Egyetemi BME ösztöndíjra beérkezett pályázatok 

eredményére vonatkozó javaslatát (3. sz. melléklet). Elmondta, hogy 30 pályázóból 25-en 

vettek részt a személyes bemutatáson, ami alapján a Belső Pályázati Bizottság javasolta, 

hogy a legalább 23-as ponttal rendelkező pályázók részesüljenek ösztöndíjban. Molnár 

László elmondta, hogy az Egyetemi BME ösztöndíj egy 5 hónapon keresztül folyósításra 

kerülő juttatás, valamint fontos a pályázat színvonalának biztosítása, így a minimum 

ösztöndíj havi összegét 34.000 Ft-ban, a maximum összegét pedig 75.000 Ft-ban 

állapította meg a bizottság. Az előterjesztést az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás 

után elfogadta. 

1.11  Molnár László előterjesztette a Jó tanuló- jó sportoló ösztöndíjra beérkezett pályázatok 

eredményére vonatkozó javaslatát (4. sz. melléklet). Elmondta, hogy ez az ösztöndíj 

egyszeri alkalommal kerül kiutalásra, és a megítélés alapja a minimum 3,0-as 

ösztöndíjindex valamint a Testnevelés Központ által értékelt sportteljesítmény, melyet a 

Belső Pályázati Bizottság is áttekintett. Molnár László elmondta, hogy a beérkezett 

pályázatok száma közel megegyezik az előző évben leadottakkal, viszont jelezte, hogy a 

sportteljesítmények eredményeinek színvonalát tekintve csökkenés tapasztalható, ezért a 

jövőben szükséges egyeztetni a Testnevelés Központtal az ösztöndíj mértékéről. A 

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

1.12  Engert Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy az OHV 

szabályzatban a kérdéseket a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar oktatóinak 

véleményét figyelembe véve ismét tárgyalni fogja Belső Oktatási Bizottság. A héten 

Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol áttekintették az Oktatás Monitoring Rendszer 

létrehozásával kapcsolatos teendőket. Engert Attila elmondta, hogy egyeztetett Csabay 

Bálinttal (Központ Tanulmányi Hivatal igazgatóhelyettes) a TVSz 11.§ (14) 

bekezdésében meghatározott mértéken túli tantárgyfelvétel, az ehhez kapcsolódó fizetési 

kötelezettségek, és a megfelelő szűrési mechanizmusok körül felmerült kérdésekről. 

Elmondta, hogy a Központi Tanulmányi Hivatal által hallgatóknak kiírt Neptun üzenet 

alapvetően tartalmilag rendben volt, de a pontosítás végett további egyeztetés szükséges. 

Dávida Eszter kérte, hogy jelezze az EHK a Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) felé, 

hogy fontos a KTH munkatársak azonos információátadása a hallgatók felé a témával 

kapcsolatban. Szabó Tamás kérte, hogy azokon a karokon ahol a Neptun rendszerből a 



 

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 

 

megfelelő adatok a hallgatók bevonása nélkül szűrhetőek, ott ezt a lehetőséget használja 

ki a KTH. Engert Attila elmondta, hogy a meghatározott mértéken túli tárgyfelvétel 

kérdésével valamint a mintatantervek aktualizálásával foglalkozik a Belső Oktatási 

Bizottság is.   

1.13  Rácz Tamás beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy a hét során 

egyeztetett Keresztes Péterrel (Hallgatói Szolgáltató Iroda) és a Hallgatói Szolgáltatói 

Irodával együtt az előző évi EHK költések ellenőrzését végzik. Rácz Tamás elmondta, 

hogy a Belső Gazdasági Bizottság feladatlistájának elkészítése folyamatban van, valamint 

elmondta, hogy a következő hét során bizottsági ülést tart. 

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

héten Belső Szociális Bizottsági ülést tartott, ahol áttekintették a bizottság feladatainak 

ütemezését, valamint a bírálók oktatásával kapcsolatos teendőket. A feladatok közül a 

szociális pályázatokhoz szükséges  igazoláslistával kapcsolatban felmerült problémák 

megoldása a legfontosabb, amelyeket témacsoportonként szétosztott a Belső Szociális 

Bizottság, s ezt a munkát a Külső Szociális Bizottság tagjainak bevonásával. Rátóti 

János előterjesztette a Belső Szociális Bizottság feladatainak ütemezésére vonatkozó 

javaslatát (5. sz. melléklet), amit az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után 

elfogadott. Rátóti János tájékoztatta az EHK-t, hogy a nyári időszak elején az Egységes 

Szociális Rendszer állapota még várhatóan ideiglenes lesz. Rátóti János a következő hét 

folyamán Külső Szociális Bizottsági ülést tart. 

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

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol áttekintették a bizottság feladatlistáját. 

Ezalapján a következő héten foglalkoznak majd az Egységes Kollégiumi Felvételi 

Rendszer részleteivel, amihez kérte, hogy a bizottsági tagok a szükséges anyagokat 

készítsék elő. Fekte Dóra elmondta, hogy a Martos Flóra Kollégium nyári földszinti 

felújítása kapcsán felmerült az EHK által igényelt központi kollégiumi férőhelyek 2%-

ának szétosztásának elveinek átgondolása. Fekete Dóra elmondta azt is, hogy a 

kollégiumi elégedettségméréssel kapcsolatos kérdőív kitöltése folyamatban van, valamint 

megkérte a karokat további hirdetésre.  A hét folyamán több kollégiumi fegyelmi 

tárgyaláson is részt vett, valamint elmondta, hogy a következő hét folyamán is lesznek 

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

Belső Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol a bizottság feladatlistáját kibővítették az 

Egyetemi BME ösztöndíj pályázat nyertesei számára egy esetleges díjátadó ünnepség 

megszervezésével, valamint a Bécsi Ösztöndíj Pályázat eredményéről szóló előterjesztés 

következő hétre várható. Molnár László elmondta, hogy a Belső Pályázati Bizottság 

foglalkozik a József Nádor ösztöndíj lehetőségeivel, valamint elmondta, hogy a 

Köztársasági Ösztöndíj Pályázat kiírásával kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak.  

1.17  Szipka Károly beszámolt a sport terület történtekről. Elmondta, hogy a Dunaparti 

Egyetemek Regattájának várható időpontja 2013. május 9-e, illetve a HÖOK Sportpont 

Program tervezett időpontja 2013. április 12-e. Ezen utóbbi rendezvény főszervezője  az 

ELTE, míg a BME részéről Farkas Patrik a kapcsolattartó. Szipka Károly ismertette a 

sportolással kapcsolatos kérdőív véleményezésével kapcsolatban beérkezett javaslatokat. 

Ezzel kapcsolatban Kovács András kérte, hogy a Testnevelés és Sport koncepció 

felülvizsgálata 2013 júliusáig történjen meg, majd azt követően tárgyalja az EHK ezeket 

a felmerült kérdéseket.  

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját.  

2.2 Rátóti János meghívta az EHK-t a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Pénzügyek Tanszéke által szervezett ’Pénzügyek Magyarországon a következő 

évtizedekben – ötven alattiak a következő ötven évről’ elnevezésű rendezvényre, 

melyre 2013. április 11-én (csütörtökön) 15 órakor kerül sor.  

2.3 Rátóti János elmondta, hogy megkezdődött a Doktorandusz Tisztújító Szavazás az 

ÉPK és VIK karokon. 

2.4 Szipka Károly tájékoztatta az EHK-t az 2013. április 11-én (csütörtökön) 

megrendezésre kerülő Gépészmérnöki Kar 24 órás futball sport rendezvény 

programjáról. 

2.5 Dávida Eszter meghívta az EHK-t, az Építészmérnöki Kar X 1,2 elnevezésű 

rendezvényére, amire 2013. április 9-én (kedden) kerül sor. 

2.6 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, a 2013. április 16-án (kedden) 9 órakor 

kezdődő XI. kerületi Önkormányzat által szervezett önkéntes nap programjáról, 
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amelyen részt vesz az EHK is., Elmondta, hogy a felhívást a KHK elnököknek is 

megküldte, majd kérte a program népszerűsítését.  

2.7 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, a hétvégi HÖOK vezetőképző programjáról.  

2.8 Kovács András meghívta az EHK-t a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kari 

Napokra.  

2.9 Szilágyi Attila elmondta, hogy küldött levelet a nagy létszámú karoknak az e-könyv 

projekttel kapcsolatban, majd kérte, hogy a megadott határidővel küldjék meg neki a 

bekért adatokat.  

2.10  Szabó Tamás kérte a belső bizottságok vezetőit, hogy a Kollektív Tudástár nevű 

projekthez segítsenek a szükséges adatok összegyűjtésében és ezeket az adatokat két 

hetes határidővel küldjék meg neki. 

2.11  Molnár László elmondta, hogy a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon 

megkezdődtek az előkészületek a Tisztújító Szavazáshoz, és az EHK részéről Rácz 

Tamást kérték fel a Szavazási Bizottságba. 

2.12  Engert Attila meghívta az EHK-t a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kari Napokra.  

2.13  Rácz Tamás elmondta, hogy a Természettudományi Karon megkezdődtek az 

előkészületek a Tisztújító Szavazáshoz, és az EHK részéről Molnár Lászlót kérték fel 

a Szavazási Bizottságba. 

2.14  Varga Károly elmondta, hogy Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tisztújító 

Szavazásával kapcsolatos előkészületek az EHK kérésének megfelelően történnek, de 

így a Szavazást el kellett halasztani egy héttel. 

 

Következő EHK ülés: 2013. április 11. (csütörtök) 18:00 

  

 

 

 Dávida Eszter Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2013. április 4. 
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Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 HKT 2013. évi költségvetése Igaz Máté 

2 Campus térkép pályázat 1. kör Daku Dávid 

3 EBME eredmény 2012/13 tavasz Molnár László 

4 Jó tanuló- jó sportoló ösztöndíj eredmény 2013 Molnár László 

5 BSZB ütemterv Rátóti János 

 


