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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2013. május 16-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 

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

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról.  

Tájékoztatta az EHK-t, hogy a Karrier Iroda által készített Öregdiák kiadvány postázásra 

került megközelítőleg 15.000 végzett hallgató részére. Szabó Imre elmondta, hogy a 

Támpont Iroda elkezdte a Csatlakozó elnevezésű kiadvány anyagaink összegyűjtését, 

melyben a karok segítségére is számítanak. Jobbágy Ákos (oktatási rektorhelyettes) az 

EHK állásfoglalását kéri a Térítési és Juttatási Szabályzat finanszírozási formák közötti 

átsorolást érintő pontjaival kapcsolatban. Kovács András jelezte, hogy a vezetői 

értekezlet is megvitatja a kérdést. Szabó Imre elmondta, hogy az Adminisztratív Csoport 

továbbra sem rendelkezik pontos adatokkal a 2013. évi hallgatói normatíva intézményi 

keretösszegét tekintve, melyet Kaszásné Mászáros Éva (gazdasági és műszaki 

főigazgató) is megerősített. Szabó Imre kérte az EHK-t, hogy a Belső Gazdasági 

Bizottság egyeztesse az üzemeltetési és felújítási beruházások Diákközponton belüli 

elszámolásának rendjét, valamint kérte, hogy a tisztújítás előtt álló Kari Hallgatói 

Képviseletek kísérjék figyelemmel a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeiket. Szabó 

Imre elmondta, hogy a Nemzeti Adatvédelmi Hivatal értesítette a felsőoktatási 

intézményeket azokról a személyekről, akiknek szükséges adóbevallást tenniük a 

2012.évre vonatkozóan, majd hozzátette, hogy az Egyetem ezzel kapcsolatban részletes 

tájékoztatást fog adni az érintett hallgatóknak.  

- Szabó Imre távozott – 

- Igaz Máté megérkezett - 

1.2 Igaz Máté részletesen ismertette a Külügyi Ösztöndíjra vonatkozó javaslatát (1. 

melléklet), melyet ez EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadott. Az 
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ösztöndíj féléves összege 3 millió forint, amelyet pályázat útján lehet elnyerni. Emellett 

tájékoztatta az EHK-t arról, hogy elkészült a Hallgatói Külügyi Testület angol nyelvű 

kiadványa.  

- Igaz Máté távozott - 

1.3 Kovács András elmondta, hogy hétfőn egyeztetett Szabó Mihállyal (KTH igazgató), 

Csabay Bálinttal (KTH igazgató helyettes) és Csiki Tiborral (GMF Kollégiumi Osztály 

igazgatóhelyettes) a hallgatói kinnlevőségek, a Pénzügyi Ügyrend valamint a 2/2013. 

(I.31.) ’Rektori Utasítás a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról’ ügyével kapcsolatban, 

Ezúton kérte Rátóti János segítségét a kiírt díjak és hallgatói juttatások, Fekete Dóra 

segítségét a kollégiumok területét valamint Engert Attila segítségét az oktatás területét 

érintő kérdésekben. 

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

Andor György (költségvetési megbízott) által készített Költségvetési Szabályzatot az 

Egyetemhez kapcsolható szervezeti egységek és cégek rezsi bevételeinek 

vonatkozásában. Várhatóan rektori utasítás fogja szabályozni ezeket a bevételeket típusuk 

alapján. Kovács András elmondta, hogy az értekezlet is tárgyalta a finanszírozási formák 

közötti átsorolás kérdését valamint az E-könyv projektet.  

1.5 Kovács András elmondta, hogy véleményezésre továbbította az EHK egyetemi tanári 

kinevezés pontrendszer átalakítására vonatkozó javaslatát. 

1.6 Kovács András beszámolt a hétfői Rektori Tanácson történtekről. Itt a következő 

Szenátusi ülés anyagait tárgyalták, többek között az Egyetem 2012.évi gazdasági 

beszámolóját és a doktori képzéséről készült beszámolót. Ez utóbbival kapcsolatban 

jelezte, hogy a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Doktori Iskolái összevonásra 

kerülnek.  

1.7 Kovács András ismertette a Diákközpont igazgatói munkakör betöltésére vonatkozó 

pályázati kiírás végleges változatát, ami várhatón 2013. május 17-ével  kerül 

meghirdetésre. 

1.8 Kovács András kérte Szabó Tamást, hogy részletesen számoljon be az Egyetem   

Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségéhez való csatlakozásának lehetőségeiről. 

Majd javasolta, hogy az EHK állásfoglalását ezt követően, a következő ülésén hozza 

meg. A javaslatot az EHK 11-3-1 (1 fő nem szavazott) arányú szavazás után támogatta. 
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1.9 Kovács András elmondta, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek továbbképzésével 

foglalkozó bizottság következő ülése 2013. május 22-én (szerdán) 11 órakor lesz. 

1.10 Kovács András elmondta, hogy a következő KHK Elnöki Értekezlet 2013. május 23-án 

(csütörtökön) 11:30 órakor lesz.   

1.11 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy egyeztetett Seifert Tiborral (ELTE 

Egyetemi Kollégium főigazgató) a Nagytétényi úti Kollégium férőhelyeivel 

kapcsolatban. 

1.12 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a 2013.évi Egyetemi Napok ’Karok közti 

vetélkedő’ rendezvénysorozat szervezői pályázatát Orbán Balázs (Hallgatói Szolgáltatói 

Iroda) a héten megküldi a karok részére.  

1.13 Kovács András elmondta, hogy a BME Hallgatók Fegyelmi Kártérítési és Jogorvoslati 

Szabályzatát megküldte véleményezésre Csőke Ritának (Jogi Csoport, vezető 

jogtanácsos) .  

1.14 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a Schönherz Zoltán Kollégium fölszinti 

büféje hallgatói helyiséggé kerül átalakításra. 

1.15 Kovács András elmondta, hogy a Gyermek és Ifjúsági Alaphoz beadott, Igaz Máté és 

Rácz Tamás által előkészített pályázatot elfogadták. 

1.16 Kovács András elmondta, hogy a TEDxYouth rendezvény során kapott könyveket 

átadtuk a BME OMIKK részére. 

1.17 Kovács András elmondta, hogy egyeztetett Liszkai Bélával (BME OMIKK főigazgató) 

az egyetemi honlap tartalmával kapcsolatos pontosításokról, valamint kérte az EHK-t, 

hogy a jövőben az ezzel kapcsolatos észrevételeket Molnár Lászlónak jelezzék. 

1.18 Kovács András elmondta, hogy a XI. kerületi Önkormányzat megkereste egy Sport 

ösztöndíj pályázat kiírásával kapcsolatban, amiben a Hallgatói Sport Bizottság 

segítéségét kéri.  

1.19 Fekete Dóra részletesen ismertette a Kollégiumi férőhelyosztás 2013/2014-es tanév őszi 

félévére vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az EHK 14-0-2 arányban 

támogatott. Elmondta, hogy a javaslatot tárgyalta a Belső és Külső Kollégiumi Bizottság 

is, majd Szabó Tamás kérésére elmondta, hogy a férőhely visszaosztás a korábbi 

években elfogadott elvek szerint fog történni. 
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1.20 Kovács András előterjesztette Keresztes-Percze Rita Szakkollégiumok 2011/2012-es 

tanévre vonatkozó EHK pályázat költségvetés véglegesítésére vonatkozó javaslatát (3. sz. 

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

1.21 Fekete Dóra előterjesztette a Kollégiumi mentori és vezető mentori pályázatok kiírására 

vonatkozó javaslatát (4. sz. melléklet), amelyet az EHK 16-0-0 arányban elfogadott. 

1.22 Nagy Gábor beszámolt a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 2013. 

május 10-11. közgyűlésen történekről. Itt szó volt az 2013. évi EFOTT előkészületeiről, 

az ESU (Europian Student Unuon) 64. Board meeting részleteiről, HÖOK 

mentorprogram beszámolójáról valamint a 2013-as költségvetésről. Továbbá elmondta, 

hogy az Egyetem részt vesz az EFOTT Civil Tér programján, így Daku Dáviddal 

előkészítenek egy pályázati kiírást a hallgatói öntevékeny csoportok és a 

szakkollégiumok részére. 

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

Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol tárgyalták a tanulmányi státuszállítás és a 

tárgyfelvétel kérdését. Ezzel kapcsolatban a bizottság álláspontja az, hogy az elsősök 

esetében is – kivéve ahol közös jelentkeztetés van - történjen hasonlóképpen, mint a 

felsőbb évfolyamokon, tehát a státuszállításra vonatkozó nyilatkozat előzze meg a 

tárgyfelvételt. Engert Attila elmondta, hogy 2013. május 21-én (kedden) a Szenátusi 

Oktatási Bizottság ülés lesz, ahol Daku Dávid helyettesíti Dávida Esztert. 

1.24 Rácz Tamás beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy a bizottság 

átgondolta a féléves feladataik ütemezését, ezek a következőek:  

 2013-as EHK költségvetésének elkészítése, 

 2012. évi beszámoló elkészítése, 

 gazdasági adminisztráció dokumentálásának pontosítása, 

 hallgatói kinnlevőségek, különeljárási díjak ügye, 

 Diákközpont gazdálkodásának áttekintése, 

 egyetemi szintű sport egyesület létesítésének lehetősége. 

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

holnapi napon közös Belső és Külső Szociális Bizottsági ülést tart, ahol a 
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munkacsoportok javaslatait tekintik át. Emellett a héten Belső Szociális Bizottsági ülés 

tartott, ahol az őszi szociális ösztöndíj pályázatok ütemezés tervezetét készítették elő.  

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

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

kiemelt projekt vezetője) a kollégiumi férőhely pályázat jelentkezési felületével 

kapcsolatban, valamint elmondta, hogy 2013. május 20-án (hétfőn) megkezdődik a 

jelentkezés a nyári kollégiumi férőhelyekre. Fekete Dóra elmondta, hogy a héten Belső 

Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol előkészítették a karok közti kollégiumi 

férőhelyosztás első körét, beszéltek az Egységes Kollégiumi Felvételi Rendszerről 

valamint a kollégiumi honlapokról. Majd beszámolt a Külső Kollégiumi Bizottság ülésén 

történtekről, ahol a karok jóváhagyták a kollégiumi férőhelyelosztás első körös javaslatát 

valamint elmondta, hogy a karok kérték az EHK honlapján lévő adatok aktualizálását. 

Fekete Dóra kérte az EHK-t, hogy a kollégiumok bejárásának időpontjaival kapcsolatban 

2013. május 22-ig (szerdáig) jelezzenek vissza, továbbá elmondta, hogy a héten a 

Pénzügyi Ügyrenddel kapcsolatos egyeztetésen vett részt. 

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

Belső Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol az egyetemi pályázatok felülvizsgálatával 

foglalkoztak. Molnár László tájékoztatta az EHK-t, hogy a Köztársasági Ösztöndíj 

Pályázatra vonatkozó rektori utasítás aláírásra került.  

1.28 Szipka Károly beszámolt a sport terültén történtekről. Elmondta, hogy 2013. május 23-

án (csütörtökön) 14 órakor Egyetemi Sport Bizottság ülést tart, illetve  a sport kérdőívek 

kiértékelése folyamatban van, és a kitöltők között az ajándékok kisorsolásra kerültek. 

Továbbá Szipka Károly elmondta, hogy Vincze Pállal (Testnevelés Központ igazgató) 

egyezetett az Egyetemi Sportnap programjáról.  

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Dávida Eszter elmondta, hogy Zöld Tanszék Verseny díjátadójára 2013. május 21-én 

(kedden) kerül sor 15 órakor az Oktatói Klubban. 

2.3 Engert Attila jelezte, hogy holnap reggel Szenátusi Gazdasági Bizottsági ülés lesz. 



 

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 

 

2.4 Kovács András elmondta, hogy ünnepi Szenátusi ülés lesz 2013. május 25-én 

(szombaton), valamint jelezte, hogy az EHK-s beszámoló leadásának határideje 2013. 

május 25. (szombat) éjfél. 

2.5 Nagy Gábor elmondta, hogy a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon Tisztújító 

Szavazása zajlik. 

 

 

Következő EHK ülés: 2013. május 23. (csütörtök) 18:00 

 

 

 Dávida Eszter Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2013. május 16. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Külügyi ösztöndíj Igaz Máté 

2 Kollégiumi férőhelyosztás 2013/14 tavasz Fekete Dóra 

3 Szakkollégiumi pályázatok elszámolása 2011/12 Kovács András 

4 Kollégiumi mentori és vezető mentori pályázat Fekete Dóra 

 

 

 


