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EMLÉKEZTETŐ 

a BME Gazdasági Bizottságának 2013. június 18-i üléséről 

 

 

Résztvevők:  az Emlékeztető eredeti példányához csatolt jelenléti ív szerint  

 

 

A Gazdasági Bizottság ülésén az alábbi előterjesztést tárgyalta: 

 

 

1) Javaslat a Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzatának módosítására 

 

Előterjesztő: Kaszásné Mészáros Éva gazdasági és műszaki főigazgató 

 

 

Kovács András úr, az EHK elnöke szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, 

hogy a szabályzat módosítására, aktualizálására elsősorban a nemzeti felsőoktatási törvény 

módosítása miatt került sor,  hogy megfeleljünk a törvény előírásainak. Ezen túl a kollégiumi 

fegyelmi ügyek pontosítása, gyakorlathoz igazítása történt meg. 

 

Elnök úr tájékoztatta a Bizottságot arról is, hogy az Oktatási Bizottság kérte, hogy az előterjesztés   

15 §. 3. pontjában rögzített, BME Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ügyrendje készüljön el.  

Főigazgató asszony elmondta, hogy a fenti ügyrend a Szenátus szeptemberi ülésére elkészül. 

A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésekben foglaltak, az elhangzott kiegészítés alapján a 

Szenátusnak az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra  javasolják. 

 

 

2) Javaslat a Térítési és Juttatási Szabályzat módosítására 

 

Előterjesztő: Rácz Tamás  

          Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet 

 

 

Kovács András elnök úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy a 

Térítési és Juttatási Szabályzat módosítására szintén  a nemzeti felsőoktatási törvény módosítása 

miatt került sor. Várták továbbá a hallgatói térítéseket és juttatásokat  szabályozó 

kormányrendelet megjelenését, erre azonban nem került sor.  

A törvényi szabályozás, valamint a hatályban lévő kormányrendelet nem egyértelmű/ellentétes 

rendelkezése miatt a hallgatók finanszírozási státuszával kapcsolatosan – remélhetőleg átmeneti 

időre szóló szabályozást tartalmaz az előterjesztés.  

 

A kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos feladatokat az EHK látja el, ezért pontosításra került a 

Szabályzat 17. és 18. §. szövege, az EHDK helyett EHK megjelölést tartalmaz az módosított 

előterjesztés. Törlésre került továbbá a 36. §. 11. pontja. 
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A Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztésekben foglaltak, az elhangzott kiegészítés alapján a 

Szenátusnak az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra  javasolják. 

  

 

 

Budapest, 2013. június 18. 

 

 

        Dr. Nagy Zoltánné sk 

            a Gazdasági Bizottság titkára 

Jóváhagyom: 

Dr. Farkas György sk 

egyetemi tanár 

a Gazdasági Bizottság elnöke 


