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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2013. november 28-án tartott üléséről 

 

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

Molnár László, Nagy Gábor, Rácz Tamás, Rátóti János, Rynkiewicz Ádám, Somogyi József, 

Szabó Tamás, Szipka Károly, Tatár Gábor, Varga Károly 

Késett: Jámbori Attila 

Vendég: Szabó Imre Ernő 

 

Beszámolók, előterjesztések:- 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont aktuális ügymenetében történtekről. Elmondta, 

hogy megérkezett az év végi gazdasági elszámolásokkal kapcsolatos körlevél, ami 

továbbításra került a karok részére, ezzel kapcsolatban kérte a karok fokozott figyelmét. 

Ezt követően elmondta, hogy elkészített egy Diákközpont Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítására vonatkozó tervezetet, valamint kérte, hogy ezt a következő 

ülésen tárgyalja az EHK. 

1.2 Engert Attila beszámolt a hétfői Szenátusi ülésen történtekről. Elmondta, hogy a 

felsőoktatásra vonatkozó költségvetési zárolás miatt az Egyetem 2014-16 évi 

költségvetési irányelvek anyaga lekerült a napirendről, mivel szükséges újratárgyalni a 

tervezetet. 

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

Szabó Tibor (főtitkár) az Államháztartási kontrollok rendszerével kapcsolatos jelentését 

tárgyalták. Andor György (általános rektorhelyettes) ismertette a felsőoktatási 

költségvetési zárolás okozta 2014. évi egyetemi költségvetésre vonatkozó módosító 

észrevételeit, majd hozzátette, hogy az újabb anyag várhatóan következő hétre elkészül. 

Továbbá az értekezlet tárgyalta a felsőoktatási felvételi eljárás és a jelentkező 

gimnazisták tájékoztatására vonatkozó koncepciót. Engert Attila tájékoztatta az EHK-t, 

hogy 2013. december 3-án kerül megrendezésre az egyetemi tanszékvezetői fórum.  

- Jámbori Attila megérkezett - 
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1.4 Nagy Gábor beszámolt a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 

aktuális elnökségi teendőiről. Kérte, hogy mindenki lehetőségeihez mérten hirdesse a 

diplomás GYED-en lévő hallgatók támogatásában bekövetkező változásokat. 

1.5 Somogyi József előterjesztette a Kari Hallgatói Képviseletek Támogatási rendjének 

teljesítmény alapú támogatásának szociális területére vonatkozó módosító javaslatát (1. 

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

1.6 Tatár Gábor előterjesztette az Oktatás Hallgatói Véleményezése (OHV) 

népszerűsítésének költségvetésére vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az 

EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott. 

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

Oktatási Bizottsági ülés tartott. Itt beszéltek az OHV népszerűsítő kampányról, valamint a 

nyelvi tárgyak felvételét megelőző nyelvi teszt honlap kialakításának az aktuális 

helyzetéről. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy valószínűleg nem lesz lehetőség arra, 

hogy a következő félévtől elinduljon a nyelvi tesztes honlap. Továbbá Szipka Károly 

elmondta, hogy foglalkozik a bizottság a tanulmányi kérdőív kialakításával és a 

középiskolákban való előadás szervezésével, ahol Egyetemünk szakjait mutatják be a 

karok képviselői. Ezt követően elmondta, hogy a Rektori Utasításhoz kapcsolódó OHV 

ügyrend módosító tervezete hamarosan véglegesítésre kerül. 

1.8 Rácz Tamás beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy foglakoznak a 

Kari Hallgatói Képviseleteket Támogatási Rendjének módosításával, majd Daku Dávid 

és Varga Károly ismertette az ezzel kapcsolatos észrevételeket. Ezzel kapcsolatban 

kérték a karok referenseit és az EHK-t, hogy szintén tegyék meg javaslataikat. Ezt 

követően Rácz Tamás ismertetett 2013. évi EHK költségvetésre vonatkozó gazdasági 

kimutatásokat. Rácz Tamás tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten a karok részére átadásra 

kerültek a fennmaradó évi teljesítmény alapú támogatási keretek. 

1.9 Somogyi József beszámolt a szociális juttatások területén történtekről. Elmondta, hogy a 

héten Belső Szociális Bizottsági ülést tartott. Itt áttekintették a Kari Hallgatói 

Képviseletek Támogatási Rendjének teljesítmény alapú támogatásának szociális 

területére vonatkozó féléves kari teljesítményeit, valamint tárgyalták az ezzel kapcsolatos 

módosító javaslatot. Továbbá beszéltek a szociális ösztöndíj pályázat rendszer módosítási 

lehetőségeiről, amiben kérte a karok véleményét is. Továbbá Somogyi József elmondta, 
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hogy a bizottság tárgyalja a Műegyetemi Információs Rendszer szociális juttatások 

területére vonatkozó specifikációkat. Valamint elmondta, hogy elbírálásra kerültek a 

rendkívüli szociális pályázatok, illetve az aktuális ösztöndíj korrekciók megtörténtek.  

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

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol áttekintették a költözési időpontok, a 

mentor pályázatok és kollégiumi férőhely pályázatok vonatkozó időpontjainak 

ütemezését. Ezt követően felhívta a figyelmet arra, hogy a kollégiumi férőhely pályázatok 

hirdetményében jelenjen meg a doktorandusz hallgatók jelentkezésének módja is. Varga 

Károly tájékoztatta az EHK-t, hogy az elmúlt két héten négy tűzvédelmi kiürítés próba 

zajlott le, a Vásárhelyi Pál-, Martos Flóra-, a Wigner Jenő- és a Baross Gábor 

kollégiumokban. Továbbá elmondta, hogy a héten fegyelmi tárgyalásokon vett részt. 

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

következő héten az egyetemi pályázatokat összefoglaló anyagot tekintik át és a Bécsi 

ösztöndíj pályázatokat bírálja el a bizottság. 

1.12 Daku Dávid beszámolt a sport területén történtekről. Itt részletesen ismertette a Mikulás 

kupa rendezvény programját, ami 2013. december 7-én (szombaton) kerül 

megrendezésre. Továbbá Daku Dávid elmondta, hogy a Testnevelés Központtal a 

Magyar Egyetemi-főiskolai Sportszövetség által kiírt KMR Intézményi Sportiroda 

pályázatra készítenek anyagot. 

1.13 Szabó Tamás beszámolt a Műegyetemi Informatika Rendszer aktuális állásáról. 

Elmondta, hogy zajlik a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet honlapjával kapcsolatos 

egyeztetés.  

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Dávida Eszter részletesen ismertette a 2013. november 29-én (pénteken) 

megrendezésre kerülő EHK alumni rendezvény programját. 

2.3 Molnár László kérte, hogy a karok küldjék meg részére a balatonlellei BME Ifjúsági 

Tábor nyári lefoglalási igényeit 2013. december 13 (péntek) 12 óráig, feltüntetve az 

éjszakák számát és létszámot. Hozzátette, hogy az egyeztető ülés 2014. januárjában 

lesz.  
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2.4 Engert Attila elmondta, hogy beszámolókat november 30-ig (szombat) küldjék meg 

részére.  

2.5 Tatár Gábor beszámolt a Nyílt Nap rendezvényről.  

 

Következő EHK ülés: 2013. december 05. (csütörtök) 18:00 

 

 

 Dávida Eszter Engert Attila 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2013. november 28. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 KHK Támogatási rend teljesítmény alapú módosítás Somogyi József 

2 HST koncepció  Daku Dávid 

 


