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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2013. május 2-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, Szilágyi Attila, Szipka Károly, Varga Károly 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten egyeztetett Szabó Mihállyal (KTH 

igazgató) az Egyetemen tanuló külföldi állampolgárságú hallgatók jólétével kapcsolatos 

szolgáltatásokról valamint a 2/2013. (I.31.) a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról 

szóló Rektori Utasítás értelmezésével és adminisztratív teendőivel kapcsolatban. Továbbá 

elmondta, hogy várható a 9/2007. (IV: 26.) Rektori Utasítás a hallgatói pénzügyek 

kezeléséről pontosítása, amihez Rácz Tamás és Rátóti János segítségét is kéri.   

1.2 Kovács András elmondta, hogy a következő HÖK Alapszabállyal foglalkozó 

megbeszélés 2013. május 9-én 17 órakor lesz.   

1.3 Kovács András elmondta, hogy Fekete Dóra kérésére a BME Hallgatók Fegyelmi, 

Jogorvoslati Kártérítési Szabályzatát megküldte a GMF Jogi Csoportnak véleményezésre. 

1.4 Kovács András ismertette a Diákközpont igazgatói munkakörének pályázati kiírására 

vonatkozó elképzeléseit valamint a hirdetmény ütemezését. 

1.5 Kovács András elmondta, hogy a héten részt vett a Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

valamint Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselet alakuló ülésén. 

1.6 Kovács András beszámolt a Szenátus 2013. április 29-ei ülésén történtekről.  

1.7 Kovács András beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt Péceli Gábor 

(rektor) jelezte, hogy Andor György (költségvetési megbízott) várhatóan 2013. 

szeptembertől újra betölti az általános rektorhelyettesi pozíciót. Továbbá tárgyalták a 

Költségvetési Szabályzatban foglalt adminisztratív teendőket, amihez Fortuna Zoltán 

(költségvetési igazgató) és Andor György (költségvetési megbízott) további 

dokumentációt készít. Jobbágy Ákos (oktatási rektorhelyettes) tájékoztatta az értekezlet 
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tagjait a képzési szerződések ügyével kapcsolatban. Majd Kovács András elmondta, 

hogy megküldte részükre is a Köztársasági Ösztöndíj Pályázat kiírásának tervezetét.  

1.8 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által kért 

adatszolgáltatás megküldésre került. 

- Szabó Imre megérkezett - 

1.9 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Tábor gondnoki munkakörének betöltésére kiírt 

pályázat folyamatban van, valamint tájékoztatta az EHK-t a szakkollégiumi pályázatok 

elszámolásainak aktuális helyzetéről. Elmondta, hogy a HDÖK-DIK alrendszer 

költségvetésének tervezésével kapcsolatban kért adatok összegyűjtése, illetve megküldése 

folyamatban van. Szabó Imre megkérte a Kari Hallgatói Képviseleteket, hogy kísérjék 

figyelemmel a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeiket.  

- Szabó Imre távozott - 

1.10 Kovács András elmondta, hogy megkeresés érkezett a Diákhitel Zrt. részéről az 

Egyetem felé, amiben segítséget kérnek a hallgatók pénzügyi helyzetének pontosabb 

felméréséhez. Rátóti János jelezte, hogy az ösztöndíjakra vonatkozó adatok 

megtekinthetőek a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban valamint a felvi.hu weboldalon. 

Kovács András megkérte Fekete Dórát, hogy a kollégiumi bentlakásra vonatkozó 

adatokat gyűjtse össze, majd neki küldje meg. 

1.11  Kovács András tájékoztatta az EHK-t, arról hogy megküldésre kerültek a 15/2013. 

(03.28.) ’Tájékoztató a BME üzemeltetésében lévő kollégiumi tornatermek 2013. április 

1-től érvényes használati díjáról’ valamint a 16/2013. (04.26.) ’Tájékoztató a 2013. évi 

munkanap áthelyezésének 28/2012. (IX.4.) NGM rendelet a 2013. évi munkaszüneti 

napok körüli munkarendről, valamint az év végi rektori szünetről’ szóló Műszaki 

Főigazgatói körlevelek. 

1.12 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy az Egyetem hivatalos levelet kapott egy 

Kruspér utcai lakostól a zaj bejelentés ügyében. 

1.13 Kovács András elmondta, hogy Péceli Gábort (rektor) megkereste a Magyar Olimpiai 

Bizottság az Egyetemmel való együttműködés lehetőségével kapcsolatban, majd kérte 

Szipka Károlyt, hogy a Hallgatói Sport Bizottság foglalkozzon az üggyel. 
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1.14  Kovács András elmondta, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Tábor nyitó hétvégéjére 2013. 

június 14-16. között kerül sor. 

1.15  Kovács András elmondta, hogy a Műegyetemi Zenekarnak Liszkay Béla (BME 

OMIKK főigazgató) segítségével várhatóan lesz új próbaterme. Daku Dávid elmondta, 

hogy a következő héten ezt a termet a Kórussal együtt meg is tekintik. 

1.16  Kovács András elmondta, hogy egyeztetett Liszkay Bélával (BME OMIKK főigazgató) 

a TEDxYouth Budapest Klub rendezvénnyel kapcsolatban valamint a BME honlap 

hallgatói tartalmakat érintő részek aktualizálásáról, majd kérte ebben Molnár László 

segítségét.  

1.17  Kovács András jelezte, hogy 2013. május 9- én (csütörtökön) 11 órától KHK Elnöki 

Értekezletet tart.  

1.18  Kovács András elmondta, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek továbbképzésével 

foglalkozó bizottság következő ülése 2013. május 8-án (szerdán) 11 órakor lesz.  

1.19 Dávida Eszter előterjesztette a Bercsényi Építész Szakkollégiumért Alapítvány 

Bercsényi Építész Kollégium székhelyként való bejelentésére vonatkozó javaslatát (1. sz. 

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

1.20 Szipka Károly előterjesztette a Röplabda Kör elnevezésű egyetemi hallgatói öntevékeny 

csoport Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), 

amelyet a jelzett módosításokkal az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott. 

1.21 Fekete Dóra előterjesztette a Térítési és Juttatási Szabályzat 17.§ (12) pontjában definiált 

nyári kollégiumi hallgatói férőhelyek 2%-ának vonatkozó javaslatát (3. sz. melléklet), 

amelyet az EHK 14-0-2 arányban támogatott. 

1.22  Varga Károly előterjesztette az Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Tanács Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatát (4. sz. melléklet), amelyet a 

jelzett módosításokkal az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányában elfogadott. 

1.23  Nagy Gábor tájékoztatta az EHK-t, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának következő Közgyűlése 2013. május 10-12. között kerül megrendezésre. 

1.24  Daku Dávid beszámolt a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 

Budapesti Regionális Szövetség keddi ülésén történtekről. 

1.25  Engert Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy mai napon 

egyeztetésen vett részt a Központi Tanulmányi Hivatal vezetőségével ahol többek között 
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tárgyalták az OHV Szabályzatot valamint a nyelvi tantárgyakkal kapcsolatos szintfelmérő 

lehetőségét. Engert Attila elmondta, hogy a héten Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott, 

ahol tanszéki kompenzációs díjakkal kapcsolatos teendőket valamint az egyetemi tanári 

kinevezésekkel kapcsolatos felvetéseket tekintették át. Továbbá elmondta, hogy a 

szakmai gyakorlatok ügye folyamatban van, várhatóan 3 különböző megállapodás típust 

szükséges előkészíteni.  Az OHV Szabályzatot az Oktatási Dékánhelyettesi Értekezlet 

után a Rektori Tanács tárgyalja majd. 

1.26  Rácz Tamás beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy következő 

héten Belső Gazdasági Bizottsági ülést tart. Itt tovább foglalkoznak a hallgatói 

kinnlevőségek kezelésével kapcsolatos teendőkkel. Továbbá tájékoztatta az EHK-t, hogy 

Szabó Imre megküldte a kormányzat által kért levelet a 2013. évi hallgatói normatíva 

intézményi összeg és tartalékok tervezésével kapcsolatban. Rácz Tamás elmondta, hogy 

a rendelkezésre álló információk alapján az EHK 2012-es költségvetési adatainak 

feldolgozása folyamatban van a Hallgatói Szolgáltató Iroda segítségével.  

1.27 Rátóti János beszámolt a szociális juttatások területén történtekről valamint ismertette a 

kari referensek bevonásával kijelölt munkabizottságok által végzett feladatokat. 

Elmondta, hogy 2013. május 7-én Belső Szociális Bizottság ülést tart, valamint héten 

egyeztetett Vermes Boldizsárral (hallgatói web 2-es szolgáltatások kialakításáért felelős 

kiemelt projekt vezetője)  az Egységes Szociális Rendszer modul specifikációval 

kapcsolatban, a fejlesztés és tesztelés várhatóan nyár közepére elkészül.  

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

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a nyári férőhelyek elosztásáról, a nyári 

kollégiumi felvételiről valamint a nyári felvételi jelentkezési rendszerről beszéltek. 

Elmondta, hogy a héten egyeztetésen vett részt a doktorandusz hallgatók kollégiumi 

férőhelyre való jelentkezésével kapcsolatban, valamint jelezte, hogy a karok közötti 

férőhely elosztás ütemezésekor ezt a létszámot is szeretnék figyelembe venni. Fekete 

Dóra elmondta, hogy 2013. május 15-én Külső Kollégiumi Bizottsági ülést tart ahol a 

karok közötti kollégiumi férőhely szétosztásáról lesz szó. 2013. május 3-án Belső 

Kollégiumi Bizottsági ülést tart, ahol az Egységes Kollégiumi Felvételi Rendszerrel 

foglalkoznak tovább. 
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1.29 Molnár László beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

Belső Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol a Köztársasági Ösztöndíj Pályázat 

ütemezéséről, a bírálás menetéről, a pályázatok felülvizsgálatáról beszéltek. Elmondta, 

hogy 2013. május végéig szeretnék felülvizsgálni az összes EHK által kiírt pályázatot. 

1.30 Szipka Károly beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy lezárult a sport 

kérdőív kitöltése, megközelítőleg 3800 hallgató vett részt benne. Továbbá elmondta, 

hogy a kitöltők között az ajándéksorsolás a héten megtörténik. Szipka Károly 

tájékoztatta az EHK-t, hogy Farkas Patrikkal együtt folyamatosan bírálják a 

Versenysport Pályázatokat, valamint tájékoztatta az EHK-t a BME Teniszkör 

eszközpályázaton elnyert tételeinek elszámolásáról.  

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Kovács András megkérte Rátóti Jánost, hogy helyettesítse az Újbudai Heller Farkas 

Emlékkonferencián. 

2.3 Somogyi József jelezte, hogy a Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet a kari sport 

támogatására elnyert keret felhasználását a pályázat megítéléskor kért határidő szerint 

végrehajtották.  

2.4 Szabó Tamás javasolta, hogy a szakkollégiumok helyzetét érintő témával külön bizottság 

foglalkozzon. 

2.5 Rácz Tamás elmondta, hogy Balatonlellei Ifjúsági Tábor étkeztetésének átalakításával 

foglalkozik egy bizottság. Így az árak optimalizálása és a menü módosítása várható 

nyárra, majd ismertette a Táborban teljesült és a tervezett felújítási munkálatokat.  

2.6 Rácz Tamás elmondta, hogy a Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány a NEA-KK-13-M 

jelű nyertes pályázatának támogatási szerződését megkötötték. Valamint elmondta, hogy 

Igaz Mátéval (Hallgatói Külügyi Testület elnök) pályázatot adtak be a „Gyermekek- és 

fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor) 

támogatása” elnevezésű felhívásra a „BME Hallgatói Külügyi Testület Nyári Képzési 

Tábora” címmel. 

2.7 Nagy Gábor kérte a Kari Hallgatói Képviseleteket, hogy hirdessék a HÖOK 

Mentorprogram felhívását valamint a BME Vöröskereszt véradás felhívását. 
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Következő EHK ülés: 2013. május 9. (csütörtök) 18:00 

 

 

 Dávida Eszter Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2013. május 2. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Bercsényi Építész Szakkollégiumért Alapítvány székhelyhasználata Dávida Eszter 

2 ÉMK KHT SZMSZ Varga Károly 

 


