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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2013. április 25-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 

Késett: Nagy Gábor 

Vendég: Vermes Boldizsár (hallgatói web 2-es szolgáltatások kialakításáért felelős kiemelt 

projekt vezetője), Szabó Imre (Diákközpont igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Vermes Boldizsár részletesen ismertette, majd előterjesztette a Liferay licensz 

konstrukció módosításával kapcsolatos javaslatát, amelyet az EHK 14-0-1 arányban 

támogatott. 

- Vermes Boldizsár távozott - 

- Szabó Imre megérkezett - 

1.2 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy az informatikai eszközök közbeszerzése hamarosan elindul, ami 

várhatóan kiterjed majd a Kari Hallgatói Képviseletek által igényelt kisebb értékű 

informatikai beszerzésekre is. Szabó Imre kérte a Természettudományi Kar és 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletét, hogy a tisztújítást követően 

kísérje figyelemmel tagjainak vagyonnyilat-tételi kötelezettségeit. Elmondta, hogy a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság valamint Kormányzati 

Ellenőrzési Hivatal által kért adatvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatást megküldte, 

valamint jelezte, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal további adatszolgáltatást kért a 

Hallgatói Önkormányzat infrastruktúra használatával és az Egyetemtől kapott 

támogatások felhasználásával kapcsolatban. Szabó Imre tájékoztatta az EHK-t a 2013. 

évi hallgatói normatíva keret intézményi összegével és tartalékok tervezésével 

kapcsolatban. 

- Szabó Imre távozott – 
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1.3 Kovács András elmondta, hogy hétfőn részt vett a Természettudományi Kar Hallgatói 

Képviselet alakuló ülésén. 

1.4 Kovács András beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt beszéltek a 

kutatóegyetemi minősítéssel járó intézményi támogatás kapcsán felmerült problémákról. 

Elmondta, hogy Jobbágy Ákos (oktatási rektorhelyettes) tájékoztatott a 2013-as 

felsőoktatási felvételi jelentkezés létszámairól valamint a brazil vendéghallgatók 

fogadásával kapcsolatos egyeztetésekről. Kaszásné Mászáros Éva (gazdasági és 

műszaki főigazgató) elmondta, hogy az Egyetem megkapta a PPP üzemeltetésű 

létesítmények 2013. évi támogatását. Péceli Gábor (rektor) elmondta, hogy a héten 

egyeztetésen vett részt Klinghammer István felsőoktatási államtitkárral. Kovács 

András elmondta, hogy Egyetem honlapját első hellyel díjazták egy országos versenyen.  

- Nagy Gábor megérkezett – 

1.5 Kovács András megkérte Molnár Lászlót, hogy ismertesse a Köztársasági Ösztöndíj 

Pályázat kiírásával kapcsolatban történt fejleményeket. Molnár László elmondta, hogy a 

korábbi évek tapasztalatai alapján beérkezett javaslatokat feldolgozta, majd előterjesztette 

a pályázat előkészítésével kapcsolatos javaslatait, amelyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 

arányban támogatott. 

1.6 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a következő HÖOK Közgyűlés 2013. május 

11-én lesz.   

1.7 Kovács András elmondta, hogy a héten egyeztetett Németh Ádámmal (MISZ Nonprofit 

Kft. ügyvezető igazgató) és Nagy Rolanddal (MISZISZ Iskolaszövetkezet igazgatósági 

elnök) az együttműködésükkel kapcsolatban. Kovács András jelezte, hogy ennek 

eredményeképp 2013. április 30-án (kedden) a MISZISZ Iskolaszövetkezet tájékoztatót 

tart az egyetemi klubok hallgatói kapcsolattartói számára. 

1.8 Kovács András elmondta, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek továbbképzésével 

foglalkozó bizottság következő ülésére 2013. május 8-án (szerdán) 11 órakor kerül sor. 

1.9 Fekete Dóra ismertette a kollégiumi felújítási lista módosítására vonatkozó javaslatát, 

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

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

Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol a bizottság félévre vállalt feladatait tekintették át, 

majd beszámolt a Szenátusi Oktatási Bizottságon történtekről.  Engert Attila tájékoztatta 
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az EHK-t, hogy az OHV-t kitöltő hallgatók közötti nyeremények kisorsolása megtörtént, 

a nyertes hallgatókat pedig hamarosan Neptun rendszeren keresztül értesítik. Elmondta, 

hogy a Nyelvi kérdőív eredményével kapcsolatban egyeztettek a Nyelvi Intézettel, majd 

jelezte, hogy várhatóan a 2013/14-es tanév őszi félévétől a nyelvi tantárgyfelvételeket 

megelőzi egy kötelező nyelvi szintfelmérő, mely a tantárgyfelvételt nem befolyásolja. 

Továbbá elmondta, hogy az OHV szabályzatot megküldte véleményezésre Jobbágy 

Ákosnak (oktatási rektorhelyettes) valamint az oktatási dékánhelyetteseknek. Engert 

Attila beszámolt a Külső és Belső Oktatási Bizottság közös üléséről, ahol az Oktatás 

Monitoring Rendszer jövőjéről beszéltek. Továbbá elmondta, hogy a TVSz 11.§ (14) 

bekezdésében meghatározott mértéken túli tantárgyfelvételek miatt kiírt befizetési 

kötelezettségek elleni felszólalások határideje a tegnapi napon lejárt - kivéve a Gazdasági 

és Társadalomtudományi Karon, és az így beérkező kérvényeket a Kari Tanulmányi 

Bizottságok bírálják majd el. Ezzel kapcsolatban Engert Attila elmondta, hogy a külföldi 

részképzésben résztvevők akkreditált tantárgyainak ezen kreditkiméretbe való 

beszámítását az EHK nem támogatja. 

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

Gazdasági Bizottságot tartott, ahol foglalkoztak a 2013-as költségvetésben rögzített 

HDÖK-DIK alrendszer befizetési kötelezettségeinek teljesítéséről valamint a hallgatói 

normatíva 1%-ának terhére, a hallgatói és doktorandusz önkormányzat működésére 

kapott keret felhasználásának módjáról. Rácz Tamás elmondta azt is, hogy a bizottság 

áttekintette a hallgatói kinnlevőségekkel kapcsolatos operatív teendőket.  

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

kijelölt munkabizottságok a kari szociális referensek bevonásával folyamatosan végzik 

munkájukat. Rátóti János elmondta, hogy a héten Belső Szociális Bizottsági ülést tartott, 

ahol a féléves feladatok valamint az őszi kollégiumi felvételihez szükséges szociális 

ösztöndíj pályázat bírálási időpontjainak ütemezését tekintették át. Elmondta, hogy a 

bizottság foglalkozott az Egységes Szociális Rendszer fejlesztésével valamint elmondta, 

hogy a beérkezett rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok elbírálása megtörtént. 

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

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol áttekintették a féléves feladatokat majd 

beszéltek a kollégiumok bejárásának ütemezéséről, amelyek várhatóan a 
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vizsgaidőszakban történnek meg. Fekete Dóra elmondta, hogy a Kollégiumi 

Tárgyieszköz-kezelési Szabályzat első verziója elkészült, aminek további módosításával 

foglakozik a Belső Kollégiumi Bizottság. Tájékoztatta az EHK-t, hogy a Műegyetemi 

Információs Rendszer kollégiumi felületére vonatkozó specifikáció fejlesztése elindult, 

várhatóan május közepére készül el. Továbbá elmondta, hogy a kollégiumi elégedettséget 

mérő kérdőívet megközelítőleg 1600 hallgató töltötte ki és kiértékelésével a bizottság 

foglakozik. Fekete Dóra elmondta, hogy 2013. április 24-én (szerdán) kollégiumi 

fegyelmi tárgyaláson vett részt, majd beszámolt a Külső Kollégiumi Bizottság ülésén 

történtekről is. Itt beszéltek a kari kollégiumi felvételi szabályzatokról, a 

szakkollégiumok helyzetéről valamint a nyári kollégiumi ki-beköltözési időpontok 

ütemezéséről. Fekete Dóra elmondta, hogy a kollégiumi mentori férőhelyszámok 

valamint a kollégiumi felvételi hirdetmények megküldését kérte a karoktól.   

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

Belső Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol Köztársasági Ösztöndíj pályázat kiírásának 

részleteivel foglalkoztak. Elmondta, hogy a következő bizottsági ülésen tárgyalják a 

pályázat ütemezését. 

1.15 Nagy Gábor elmondta, hogy részt vett az ESU (European Student Union) 64. Board 

Meeting rendezvényén, ami a héten zajlik Budapesten és ez alkalommal a Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciája szervezi. 

1.16  Szipka Károly beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy a sport kérdőív 

még kitölthető, majd beszámolt az ELTE futónap rendezvényről. Szipka Károly 

elmondta, hogy a ’Röplabda Kör’ nevű egyetemi hallgatói öntevékeny csoport 

megalakulása folyamatban van.  

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Rátóti János meghívta az EHK tagjait a Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Végzős 

Báljára. 

2.3 Szipka Károly meghívta az EHK tagjait a SLIP rendezvénysorozatra. 

2.4 Dávida Eszter elmondta, hogy Zöldtanszék Verseny záróauditja megtörtént, a díjátadó 

2013. május 21-én (kedden) 15 órakor lesz. 
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2.5 Dávida Eszter beszámolt a TEDxYouth BME-klubest keddi rendezvényéről. 

2.6 Szilágyi Attila elmondta, hogy az e-könyv projekttel kapcsolatban bizottsági ülést tart a 

következő héten, ahol tárgyalják a további lépéseket.  

2.7 Engert Attila tájékoztatta az EHK-t, hogy a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Kari 

Hallgatói Képviseletének alakuló ülése 2013. április 29-én (hétfőn) 19 órakor lesz.  

2.8 Rácz Tamás elmondta, hogy 2013. április 26-án (pénteken) részt vesz a Vegyészmérnöki 

és Biomérnöki Kar Tisztújító Szavazásának szavazatszámlálásán.  

2.9 Varga Károly elmondta, hogy 2013. április 26-án (pénteken) részt vesz a 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tisztújító Szavazásának szavazatszámlálásán. 

 

Következő EHK ülés: 2013. május 2. (csütörtök) 18:00 

 

 

 

 Dávida Eszter Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2013. április 25. 

 

 

 


