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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2013. október 24-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, Tatár Gábor, Varga Károly 

Késett: Szabó Tamás, Szipka Károly 

Vendég: Nagy Roland (MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet igazgatósági elnök)  

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Nagy Roland beszámolt a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet általános ügymenetéről. 

Itt részletesen ismertette az Iskolaszövetkezet 2012. évi és szeptemberig tartó 2013. évi 

beszámolóját és működését. 

- Nagy Roland távozott - 

- Szipka Károly megérkezett - 

1.2 Engert Attila beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Tájékoztatta az EHK-

t, hogy az állam által a felsőoktatási intézmények között szétosztott újabb 5 milliárdos 

keretből a BME 300 millió forintot kapott. 

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

Liszkay Béla (Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár főigazgató) 

beszámolt a publikációs adatbázis helyzetéről és a várható változásokról. Jobbágy Ákos 

(oktatási rektorhelyettes) elmondta, hogy 2013. november 5-ig kell a képzéseink felvételi 

kapacitáskereteire vonatkozó adatokat megküldeni. Továbbá tájékoztatta az értekezletet, 

hogy nem zökkenőmentes a brazil vendéghallgatók kérvénybírálásainak ügymenete. 

Szabó Mihály (Központi Tanulmányi Hivatal igazgató) beszámolt a Felsőoktatási 

Információs Rendszer adatokkal kapcsolatos teendőkről és problémákról, majd 

hozzátette, hogy az adatszolgáltatás folyamatban van. Andor György (általános 

rektorhelyettes) elmondta, hogy elkezdődik a következő évi költségvetés készítése, majd 

Gárdos Csaba (költségvetési megbízott) felhívta a figyelmet az Egyetem 

költségvetésében a megfelelő tartalék tervezésére. 
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1.4 Nagy Gábor beszámolt a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 

(HÖOK) Közgyűlésén történtekről. Tájékoztatta az EHK-t, hogy Körösparti Pétert 

választotta HÖOK elnöknek a Közgyűlés. Továbbá elmondta, hogy a Vezetőképző 

szervezése folyamatban van. Ezzel kapcsolatban Engert Attila elmondta, hogy az EHK 

delegáltakkal együtt, karonként öt fő részvételét kéri, amit 2013. október 30. (szerda) 16 

óráig jelezzenek a Kari Hallgatói Képviseletek. 

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

Szenátusi Oktatási Bizottsági ülés és Oktatási dékánhelyettesi értekezlet volt. Itt 

tárgyalták a következő Szenátusi ülés előterjesztéseit, valamint beszéltek a 110% 

mértéken felüli tantárgyfelvétel kérdéséről, ahol nem született döntés a kérdésben, így 

lekerült a Szenátus napirendi pontjai közül a tervezet. A brazil vendéghallgatókat érintő 

oktatási kérdésekről is szó volt. Ezt követően Engert Attila kérte, hogy a 026-os kérvény 

aktualizálása a Neptunban minél hamarabb történjen meg. 

- Szabó Tamás megérkezett - 

1.6 Rácz Tamás beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy a mai nappal 

bezárólag fejeződött be a karok Felsőoktatási Információs Rendszerbe történő 

adatfeltöltései. Rácz Tamás elmondta, hogy a következő héten a kari normatíva adatokra 

vonatkozóan információt küld a karokra a korrekciók segítése végett, valamint felhívta a 

figyelmet a kifizetési listák feltöltésének időpontjára. Rácz Tamás kérte, hogy a BME 

Balatonlellei Ifjúsági Tábor nyári költségeivel kapcsolatban a kari referensek jelezzenek a 

Hallgatói Szolgáltató Iroda felé. 

1.7 Somogyi József beszámolt az szociális juttatások területén történtekről. Elmondta, hogy 

kedden Külső Szociális Bizottsági ülést tartott, ahol ismertette a félévre vonatkozó 

ütemtervet és teendőket, továbbá elmondta, hogy a rendkívüli szociális ösztöndíj 

pályázatok elbírálásra kerültek, ezzel kapcsolatban elmondta, hogy javaslatot készít a 

pályázat módosítására vonatkozóan. Somogyi József elmondta, hogy újabb 

adatszolgáltatás várható a karokról, ami határideje a következő héten van.  

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

egyeztetett Csiki Tiborral (GMF Kollégiumok Osztály igazgatóhelyettes) a kollégiumi 

alapszolgáltatásokkal kapcsolatban valamint az automaták szerződéseit tekintették át. 

Varga Károly elmondta, hogy a héten fegyelmi tárgyalásokon vett részt. 
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1.9 Molnár László beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, sikeresen 

elbírálták az Egyetemi BME Ösztöndíj pályázatokat, a Sportösztöndíj pályázatok 

elbírálása a következő héten lesz esedékes. Az ösztöndíjak végeredményéről szóló 

előterjesztés a következő ülésre fog elkészülni.  

1.10 Daku Dávid beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy a héten a 

Versenysport pályázatok bírálására zajlott. Továbbá elmondta, h hogy a héten Egyetemi 

Sport Bizottsági ülésen vett részt, ahol egyeztettek Jégcsarnok üzemeltetésével 

kapcsolatos közbeszerzési pályázat kiírásának paramétereiről. Ezt követően Daku Dávid 

beszámolt a Jégcsarnok aktuális helyzetéről. 

1.11 Szabó Tamás beszámolt a Műegyetemi Információs Rendszer fejlesztésével kapcsolatos 

aktuális ügymenetről. Elmondta, hogy a héten egyeztetett a szociális rendszer 

fejlesztéseivel és ütemezésével kapcsolatban.  

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Somogyi József beszámolt a külügyi tanulmányi útjáról.  

 

 

Következő EHK ülés: 2013. október 31.(csütörtök) 17:00 

 

 Dávida Eszter Engert Attila 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2013. október 24. 

 

 


