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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2013. szeptember 5-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Daku Dávid, Dávida Eszter, Dudás Ferenc, Engert Attila, Farkas László, 

Jámbori Attila, Molnár László, Nagy Gábor, Rácz Tamás, Rynkiewicz Ádám, Szabó Tamás, 

Szipka Károly, Tatár Gábor, Varga Károly 

Kimentését kérte: Rátóti János 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Engert Attila tájékoztatta az EHK-t, hogy a félévben az ülések 17 órakor kezdődnek. 

1.2 Engert Attila tájékoztatta az EHK-t, hogy Szabó Imre Ernő (Diákközpont igazgató) 

kinevezése az 3 év és 3 hónap intervallumra megtörtént. 

1.3 Engert Attila beszámolt a nyári időszak vezetői értekezletein történtekről. Elmondta, 

hogy az Egyetem honlapjának főszerkesztője Torda Júlia lett, valamint a Jogi és 

Munkaügyi Osztály vezetői pozíciójára kiírt pályázaton az értekezlet ismételten 

támogatta Csőke Ritát (Jogi és Munkaügyi Osztály igazgató). Majd Moson Péter 

beszámolt a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés lehetőségeiről és a brazil 

vendéghallgatók fogadásáról. Engert Attila elmondta, hogy a felsőoktatási 

intézményekben tervezett kancellári rendszer egyelőre tesztelés alatt áll több felsőoktatási 

intézményben, ami az Egyetemünket még nem érinti. Kaszásné Mászáros Éva 

elmondta, hogy fennakadások nélkül zajlottak a nyári időszak Hallgatói Jogorvoslati 

Bizottságai, valamint beszámolt a hallgatói kintlévőségek kezelésének ügyéről. Jobbágy 

Ákos tájékoztatta az értekezletet a brazil vendéghallgatók tanulmányait érintő 

kérdésekről, valamint áttekintették az Egyetemünk képzéseire vonatkozó felvételi 

létszámokat. Andor György (általános rektorhelyettes) beszámolt a Bogdánfy utcai 

Sporttelepen épülő Jégcsarnok állapotáról. 

1.4 Engert Attila beszámolt a 2013/2014-es tanév Évnyitó ünnepségéről. 

1.5 Engert Attila felkérte Jámbori Attilát a Gépészmérnöki Kar KT elnevezésű kari lap 

olvasó szerkesztőjének, akit az EHK 12-0-0 arányban támogatott (3 érvénytelen szavazat 

volt). 
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1.6 Engert Attila elmondta, hogy a Szenátusi Gazdasági Bizottságba új EHK tagot kell 

delegálni, amire Varga Károly jelentkezett. A delegálást az EHK 12-0-0 arányban 

támogatta (3 érvénytelen szavazat volt). 

1.7 Engert Attila elmondta, hogy a Szenátusi Oktatási Bizottságba is két új EHK tagot kell 

delegálni, amire Jámbori Attila és Tatár Gábor jelentkezett. A delegálást az EHK 

rendre 11-0-0 (4 érvénytelen szavazat) valamint 12-0-0 (3 érvénytelen szavazat) arányban 

támogatta.  

1.8 Engert Attila tájékoztatta az EHK-t, hogy a Közlekedésmérnöki Szakkollégium új 

elnöke Várhelyi Márton. 

1.9 Engert Attila elmondta, hogy az Auditorium Maximum K.MF.51. terem felújítása 

megtörtént a nyári időszakban. A teremben lévő padok felújítása az őszi félév folyamán 

fog megvalósulni. 

1.10 Engert Attila elmondta, hogy a HÖK Alapszabály módosításával foglalkozó munka 

folytatódik a félévben, amiben kérte Nagy Gábor segítségét. 

1.11 Engert Attila kérte az EHK tagjait, hogy a Diákközpont feladatainak átgondolásával 

kapcsolatban egyeztessenek Szabó Imre Ernővel (Diákközpont igazgató). 

1.12 Engert Attila ismertette az EHK munkabeszámolókkal kapcsolatos elképzeléseit. 

1.13 Engert Attila elmondta, hogy az EHK Ügyrend aktualizálásra kerül Nagy Gábor 

segítségével.  

1.14 Engert Attila kérte a referenseket, hogy az EHK Támogatási Rendjében meghatározott 

Kari Hallgatói Képviseletek teljesítmény alapú értékeléseket készítsék el és küldjék meg 

részére. 

1.15 Engert Attila kérte a Kari Hallgatói Képviseleteket, hogy kísérjék figyelemmel a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeiket valamint a személyi változásokat jelezzék 

Szabó Imre Ernő (Diákközpont igazgató) felé. 

1.16 Engert Attila tájékoztatta az EHK-t, hogy az informatikai központi közbeszerzésre kiírt 

pályázat nyertesével a szerződéskötés megtörtént, így megkezdődhet az eszközök 

beszerzése. 

1.17 Engert Attila elmondta, hogy az EHK 2013. szeptember 26-án tartja az elnökválasztó 

ülést, valamint hozzátette, hogy a pályázat beadási határideje 2013. szeptember 19. éjfél. 
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1.18 Engert Attila ismertette a szeptemberi programok menetrendjét valamint kérte a belső 

bizottságok vezetőit, hogy tekintsék át a féléves teendőket. Továbbá kérte az EHK-t, 

hogy az EHK ülésre készülő előterjesztéseket minden hét csütörtök 8 óráig küldjék meg. 

1.19 Engert Attila elmondta, hogy egyeztetett Keresztes-Percze Ritával (szakkollégium 

menedzser) a szakkollégiumokat érintő ügyekről, majd kérte Jámbori Attilát és Szabó 

Tamást, hogy hívjanak össze belső bizottságot, ami részletesen foglakozik az aktuális 

kérdésekkel. 

1.20 Engert Attila előterjesztette az Energetikai Szakkollégium 2013. évi szakkollégium 

támogatás keretátcsoportosítására vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK 

egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatott. 

1.21 Rácz Tamás előterjesztette a Műegyetemi KUBB Kedvelők Köre elnevezésű egyetemi 

hallgatói öntevékeny csoport Szervezeti és Működési Szabályzatát (2. sz. melléklet), 

amelyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatott. 

1.22 Szabó Tamás előterjesztette a médiakörök számára kiírt Video projekt keretében készült 

felvételek elszámolására vonatkozó javaslatát (3. sz. melléklet), amelyet az EHK 

egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatott. 

1.23 Rácz Tamás előterjesztette a hallgatói normatíva terhére folyósított rendszeres juttatások 

kifizetési időpontjainak ütemezése a 2013/2014 tanév I. félévére vonatkozó javaslatát (4. 

sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatott. 

1.24 Szipka Károly beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten Belső 

Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol beszéltek az Oktatás Monitoring Rendszerrel 

kapcsolatos teendőkről, az OHV kampányról, az OHV ügyrendjére vonatkozó Rektori 

Utasításról valamint áttekintették a féléves teendőket. Szipka Károly elmondta, hogy a 

belső bizottság emlékeztetőit megküldi a Külső Oktatási Bizottság részére is. 

1.25 Varga Károly beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Tájékoztatta az EHK-t, 

hogy a kollégiumi felvételi eredmények elleni fellebbezéseket 2013. szeptember 11-én 12 

óráig lehet leadni a Neptunban a 902-es kérvényben. Varga Károly elmondta, hogy 

elkészültek a fegyelmi kártyák, majd kérte a karokat, hogy a személyi változásokat 

jelezzék és kártya leadást-felvételt az EHK Támogatási Rendje szerint tegyék meg. 

Elmondta, hogy a kollégiumi férőhely pályázat előzetes és végleges eredményére 

vonatkozó listák megküldésének határidejét több kar is elmulasztotta, de alapvetően 
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minden rendben zajlott a kollégiumi beköltözésekkor. Varga Károly kérte a karokat, 

hogy a nyári időszakra megítélt kollégiumi férőhelyek 2%-on felüli részéről, a 

kedvezményezettek a beszámolóikat 2013. szeptember 13-án pénteken 12 óráig küldjék 

meg. Továbbá Varga Károly beszámolt a doktorandusz hallgatók kollégiumi 

férőhelyosztása során felmerült problémákról. 

1.26 Engert Attila kérte a Belső Szociális Bizottság tagjait, hogy számoljanak be a szociális 

juttatások területén történtekről. Dudás Ferenc tájékoztatta az EHK-t a szociális 

ösztöndíjak bírálói vizsgáinak menetével kapcsolatban. Szabó Tamás elmondta, hogy 

foglalkoznak a hallgatói levelek megválaszolásával, valamint tájékoztatta az EHK-t, hogy 

2013. szeptember 6-án pénteken 14 órától tájékoztató előadást tartanak a bírálók számára. 

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

Köztársasági Ösztöndíj Pályázat bírálása és kihirdetése sikeresen lezajlott a nyári 

időszakban, valamint jelezte, hogy a 2013. szeptember 6-án pénteken 13 órakor bizottsági 

ülést tart. 

1.28 Rácz Tamás beszámolt a gazdaság területén történtekről.  

1.29 Engert Attila kérte Szabó Tamást, hogy ismertesse a Műegyetemi Információs 

Rendszer projekt aktuális helyzetét, valamint kérte, hogy következő héten tartson belső 

bizottsági ülés ezzel kapcsolatban. 

1.30 Nagy Gábor beszámolt a Hallgatói Önkormányzat Országos Konferenciájának ülésein 

történtekről, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetsége aktuális ügyeiről. 

Elmondta, hogy Nagy Dávid HÖOK elnök augusztus 31-ével lemondott a pozíciójáról és 

mandátumáról, így Körösparti Péter elnökhelyettes helyettesíti, mint ügyvivő elnök. 

Nagy Gábor elmondta, hogy az Elnökválasztó közgyűlést 2013. október 20-ára hirdették 

meg, valamint elmondta, hogy a pályázatot a HÖOK Választmány írja ki. 

1.31 Szipka Károly és Daku Dávid beszámolt a sport területén történtekről. Szipka Károly 

ismertette a BME Sportnap programjait, ami 2013. szeptember 16-án hétfőn kerül 

megrendezésre. Daku Dávid elmondta, hogy az őszi félévre vonatkozó sportterem 

igényléseket begyűjtötte valamint egyeztetett ezzel kapcsolatban a Testnevelési 

Központtal. Jelezte, hogy változás várható a teremigénylésekkel kapcsolatban: a 

Sportközpontban foglalt időpontonként 8000 Ft kauciót kell leadni a csapatoknak, aminek 

a célja, hogy a csapatok minden alkalommal igénybe vegyék az általuk foglalt 
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időpontokat. Szipka Károly tájékoztatta az EHK-t a BME-Corvinus kötélhúzás tervezett 

költségeiről. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Somogyi József elmondta, hogy megjelent a Campus Hungary új pályázata és kérte a 

Kari Hallgatói Képviseletek segítségét a hirdetéssel kapcsolatban valamint elmondta, 

hogy az Erasmus ösztöndíjprogramban az idei évben számos külföldi intézménnyel 

lejár a szerződése az Egyetemnek. Somogyi József elmondta, hogy Igaz Mátéval 

(Hallgatói Külügyi Testület menedzser) foglalkoznak a szerződések újrakötésével és az 

ezzel kapcsolatos ügyintézéssel. Továbbá elmondta, hogy a jövőben törekedni fogunk 

az Erasmus ösztöndíj bírálásának pontrendszerének egységes intézményi kialakítására, 

mivel jelenleg ez minden karon különböző. 

2.3 Somogyi József elmondta, hogy a Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet tisztújító 

választása októberben esedékes, így felkérték Molnár László és Tatár Gábort a 

Szavazási Bizottságba. 

2.4 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t az Önkéntes Nap programjairól, ami 2013. 

szeptember 17-én kedden kerül megrendezésre. 

2.5 Dávida Eszter beszámolt az Építész Szakkollégium helyzetéről és a makett projekt 

állásáról.  

2.6 Szabó Tamás kérte, hogy ütemezze be az EHK a féléves programok időpontjait, 

köztük a Mikulás kupa rendezvényét is.  

2.7 Rácz Tamás ismertette az EHK-t az iroda költözéssel kapcsolatos információkról. 

2.8 Tatár Gábor elmondta, hogy a HK ZH megújításával ismét elkezdtek foglalkozni. 

 

 

 Dávida Eszter Engert Attila 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2013. szeptember 5. 
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Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 

 

Szám 
Megnevezés Készítette/Előter

jesztette 

1 Energetikai Szakkollégium keretátcsoportosítási kérelme Engert Attila 

2 Műegyetemi KUBB Kedvelők Köre SzMSz Rácz Tamás 

3 Video projekt elszámolási javaslat Szabó Tamás 

4 2013/14-es tanév I. félévének kifizetési időpontjai Rácz Tamás 

 

 


