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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2013. szeptember 12-én tartott üléséről 

 

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

Jámbori Attila, Molnár László, Nagy Gábor, Rácz Tamás, Rátóti János, Rynkiewicz Ádám, 

Somogyi József, Szabó Tamás, Szipka Károly, Tatár Gábor, Varga Károly 

Vendég: Szabó Imre Ernő (Diákközpont igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Tájékoztatta az EHK-t, hogy a hallgatói normatíva intézményi összege a korábbi évekhez 

hasonlóan az Nftv.-ben meghatározott maximális érték alapján átadásra került a 

felsőoktatási intézmények részére. Elmondta, hogy az egyetemi Esélynap és a Nyílt Nap 

szervezése megkezdődött, amelyekben jelen félévben is számítanak a kari koordinátorok 

segítségére. Továbbá kérte a Kari Hallgatói Képviseleteket, hogy kísérjék figyelemmel a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeiket, és a változásokat részére is küldjék meg. 

- Szabó Imre távozott – 

1.2 Engert Attila beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Itt áttekintették a 

következő Szenátusi ülésre készített előterjesztéseket, köztük a Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Kar doktori iskoláinak összevonásáról készült anyagot.  

1.3 Engert Attila beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Elmondta, hogy itt 

tárgyalták az Egyetem 2013. évi első féléves kontrolling jelentését. Andor György 

(általános rektorhelyettes) beszámolt az Egyetem Likviditási és Tartalék Alapjának 

helyzetéről, valamint az aktuális beruházások állapotáról, ahol említette a Q2 épület 

körülötti területtel kapcsolatban felmerült problémákat. Továbbá Kaszásné Mészáros 

Éva beszámolt a FIR2 oktatói adatfeltöltések állapotáról, valamint elmondta, hogy az 

Egyetemünkön megkezdődött az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 

vizsgálta. Eddig az ellenőrzéssel kapcsolatban minden rendben zajlik. Gárdos Csaba 

(költségvetési főfelügyelő) elmondta, hogy az év végi költségvetési zárolás várhatóan az 

Egyetemünkön is a tervezettnél magasabb összegű lesz. Továbbá Engert Attila elmondta 
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a félévkezdéssel kapcsolatban, hogy a korábbi évek arányaihoz képest nem nőtt az 

Egyetemünkre valamely okból be nem iratkozó hallgatók száma. Jobbágy Ákos 

tájékoztatta az értekezletet, hogy a keresztfélévben induló képzések meghirdetését a 

következő héten kell megtenni a karoknak.  

1.4 Engert Attila beszámolt a belső vezetői értekezleten történtekről. Elmondta, hogy a 

MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezetnek vannak nagyobb munkáik így Nagy Roland 

(MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet igazgatósági elnök) kérte, hogy a diákmunka 

hirdetését a karok is segítsék.  

1.5 Engert Attila kérte az EHK tagjait, hogy a munkabeszámolóikat a nyári időszakról 

küldjék meg a kért határidőig.  

1.6 Engert Attila elmondta, hogy a héten megbeszélésen vett részt Nagy Gáborral és 

Körösparti Péterrel, (HÖOK ügyvezető elnök) ahol a HÖOK féléves munkájáról és 

terveiről egyeztettek. 

1.7 Engert Attila ismertette a féléves programok időpontjaira vonatkozó elképzeléseit. Ezek 

szerint a kari hallgatói képviseletek számára meghirdetett Mikulás kupa 2013. december 

7-ei hétvégén kerül megrendezésre. Hozzátette, hogy a féléves szakmai továbbképzés 

várhatóan a téli időszakban lesz. 

1.8 Rácz Tamás elmondta, hogy a következő hétre javaslatokat készít a belső bizottságok 

vezetőinek az időpontok heti ütemezéséről. 

1.9 Szipka Károly előterjesztette Humánpolitikai Szabályzat OHV-díj módosítására  

vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban 

támogatott. 

1.10 Szipka Károly előterjesztette a Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének 2. körös 

kulturális tevékenység támogatás módosítására vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), 

amelyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott. 

1.11 Jámbori Attila előterjesztette Szent-Györgyi Albert Szakkollégium 2013. évi 

szakkollégium támogatás keretátcsoportosítására vonatkozó javaslatát (3. sz. melléklet), 

amelyet az EHK, 14-1-1 arányban támogatott. 

1.12 Jámbori Attila előterjesztette a BME Kommunikációs Szakkollégium 2013. évi 

szakkollégium támogatás keretátcsoportosítására vonatkozó javaslatát (4. sz. melléklet), 

amelyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott. 
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1.13 Szipka Károly beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten Belső 

Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol részletesen áttekintették a Tanszéki kompenzációs 

díjakra vonatkozó Rektori Utasítás módosító javaslatait, valamint megvitatták az Oktatás 

Monitoring Rendszer koncepcióját. Szipka Károly elmondta, hogy a következő héten 

Külső Oktatási Bizottsági ülést tart. 

1.14 Varga Károly beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

beérkeztek a kollégiumi férőhelyosztással kapcsolatos fellebbezések valamint a kari 

hallgatói képviseletek megküldték határidőre a féléves kollégiumi ingyenes éjszakák 

időpontjait. Varga Károly jelezte, hogy a nyári időszakra kollégiumi férőhelyet kapott 

kedvezményezettek beszámolóit 2013. szeptember 13-án (pénteken) 12 óráig kell a 

karoknak megküldeni. Továbbá kérte a karokat, hogy kezdjék meg az üres kollégiumi 

férőhelyeke feltöltését a várólisták alapján. Varga Károly elmondta, hogy a héten Belső 

Kollégiumi Bizottsági ülést tartott ahol nyári időszakra vonatkozó beszámoló mintát 

tekintették át. 

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

juttatások területén történtekről. Itt Somogyi József beszámolt a szociális ösztöndíjak 

bírálói vizsgák eredményeiről, valamint Szabó Tamás a bírálóknak tartott előadásról.  

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

Belső Bizottsági ülést tartott, ahol áttekintették a félév teendőit. 

1.17 Rácz Tamás beszámolt a gazdaság területén történtekről.  

1.18 Rácz Tamás részletesen ismertette a hallgatói normatívával kapcsolatos tudnivalókat, 

valamint felhívta a karok figyelmét az aktuális változásokra a normatíva költségvetés 

dokumentációját illetően. Továbbá Rácz Tamás elmondta, hogy elkezdődött a kifizetési 

rendszer fejlesztése is. 

1.19 Nagy Gábor beszámolt a Hallgatói Önkormányzat Országos Konferenciájának Elnökségi 

ülésén történtekről. Elmondta, hogy számos felsőoktatási intézményben zajlanak 

tisztújító választások, valamint tájékoztatta az EHK-t, hogy a HÖOK Tisztújító 

Közgyűlésére 2013. október 19-21. között kerül sor, majd ezzel kapcsolatban hozzátette, 

hogy az ezt követő héten kerül sor az elnöki pályázatok véleményezésére. Továbbá Nagy 

Gábor kérte Engert Attilát, hogy az Egyetemi Doktorandusz Képviselet delegáljon egy 

tagot a Doktoranduszok Országos Szövetségének Közgyűlésére.  
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1.20 Daku Dávid beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy a héten lejárt a 

sportterem-igénylés pótpályázatának határideje, melyeket Farkas Patrikkal együtt 

elbíráltak. Továbbá elmondta, hogy a sportnormatíva költségvetés alapján megítélt 

összegek költése a tervezettek szerint történik. Szipka Károly beszámolt a BME 

Sportnap rendezvény programjairól, ami 2013. szeptember 16-án (hétfőn) kerül 

megrendezésre.  

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Daku Dávid beszámolt a BME Önkéntes Nap programjairól, ami 2013. szeptember 

17-én (kedden) kerül megrendezésre, valamint kérte az EHK tagjait az aktív 

részvételre. 

2.3 Szabó Tamás elmondta, hogy a héten megkezdődött a Műegyetemi Információs 

Rendszer különböző moduljainak tesztelése.   

2.4 Rácz Tamás tájékoztatta az EHK-t az irodaköltözéssel és használattal kapcsolatos 

információkról. 

2.5 Varga Károly tájékoztatta az EHK a kari média öntevékeny körök rádió-csatorna 

fenntartásával kapcsolatos költségeinek lehetőségeiről. 

 

 

 Dávida Eszter Engert Attila 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2013. szeptember 12. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 

 

Szám 
Megnevezés Készítette/Előter

jesztette 

1 BME Humánpolitikai Szabályzat módosító javaslat Szipka Károly 

2 GPK HK 2. körös kulturális támogatás pályázat módosítás Szipka Károly 

3 SzASz 2013. évi szakkollégium támogatás keretátcsoportosítás kérelem Jámbori Attila 

4 KommON 2013. évi szakkollégium támogatás keretátcsoportosítás kérelem  Jámbori Attila 

 


