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EMLÉKEZTETŐ 

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

 

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

Molnár László, Rácz Tamás, Rynkiewicz Ádám, Somogyi József, Szabó Tamás, Szipka 

Károly, Tatár Gábor, Varga Károly 

Késett: Dávida Eszter, Rátóti János 

Kimentését kérte: Nagy Gábor 

Vendég: Szabó Imre Ernő (Diákközpont igazgató);  

 

Beszámolók, előterjesztések:- 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. Itt 

tájékoztatta az EHK-t az év végi normatíva kifizetésekkel kapcsolatban. Ezt követően 

kérte a kari hallgatói képviseleteket, hogy kövessék figyelemmel a vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségeiket, erről az érintetteket tájékoztatta. Szabó Imre röviden ismertette a 

Támpont Iroda pszichológiai tanácsadás szolgáltatásának módosításával kapcsolatos 

elképzeléseket.  

- Szabó Imre távozott – 

1.2 Engert Attila tájékoztatta az EHK-t, hogy a Szenátus következő ülése 2013. december 

19-én (hétfőn) lesz, majd az EHK áttekintette a napirendi pontokat. 

1.3 Engert Attila beszámolt a hétfői Operatív és Vezetői Értekezleten történtekről. 

Elmondta, hogy a MAB vizsgálat kapcsán a karok önértékeléseit december 12-ig meg 

kellett küldeni az egyetemi vezetésnek. Ezután Szabó István (Nemzeti Innovációs 

Hivatal KFI vezető) prezentációt tartott a jövőben elérhető pályázati forrásokról, 

lehetőségekről. A továbbiakban szó volt a Villamosmérnöki és Informatikai Kar 2013-as 

megnövekedett habilitációiról. Ennek kapcsán Vajta László dékán úr ismertette a 

habilitáltak eredményeit, pontszámait, és tájékoztatta az értekezletet, hogy mindenki 

megfelelő értékekkel rendelkezett a habilitációhoz. Az ügy költségvetési vonatkozásai 

kapcsán Czigány Tibor felvetette, hogy az egyetemi költségvetésben nem a habilitáltak 

számát kellene figyelembe venni, prioritásba helyezni, hanem másik mutatót találni. Az 
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értekezlet utolsó pontjaként Andor György (általános rektorhelyettes) beszámolt a 

negatív tapasztalatairól a Szenátus előkészítő bizottságaival kapcsolatban. 

1.4 Daku Dávid és Varga Károly ismertették a Támogatási Rend módosításával kapcsolatos 

anyagot.  

1.5 Varga Károly előterjesztette a 2013/2014 tavaszi félévre vonatkozó kollégiumi 

férőhelyek karok közötti elosztására vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az 

EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatott. 

1.6 Varga Károly előterjesztette a 2013/2014 tavaszi félévre karoknak kiosztott kollégiumi 

férőhelyek kollégiumok közötti szétosztására vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), 

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

1.7 Somogyi József előterjesztette az Egyetemi BME külügyi ösztöndíj pályázat 

hirdetményére vonatkozó javaslatát (3. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 15-

0-0 arányban támogatott. Engert Attila kérte Molnár Lászlót, hogy a Belső Pályázati 

Bizottság gondolja át az Egyetemi BME külügyi ösztöndíj pályázat ügymenetét. 

1.8 Rácz Tamás előterjesztette a 2013/2014 tavaszi félév hallgatói normatíva alapú 

juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésére vonatkozó javaslatát (4. sz. melléklet), 

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

1.9 Rácz Tamás előterjesztette a 2013. évi normatíva költségvetés módosítására vonatkozó 

javaslatát (5. sz. melléklet), amelyeket az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatott. 

1.10 Szipka Károly beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy várhatóan el 

fog indulni a nyelvi honlap, amiben a Nyelvi Intézet munkatársai is segítséget nyújtanak. 

Továbbá elmondta, hogy a honlap tesztelése zajlik. Szipka Károly beszámolt a Szenátusi 

Oktatási Bizottság és Oktatási dékánhelyettesi értekezlet ülésein történtekről. Itt beszéltek 

az Oktatás Hallgatói Véleményezéséhez kapcsolódó Rektori utasításnak az ügyrendjéről, 

valamint az Egyetem 100 további MSc helyéről, amelyek arányos elosztásra kerültek a 

karok között. Továbbá Szipka Károly elmondta, hogy 2014. január 30. (csütörtök) 18 

óra az előzetes tárgyfelvétel kezdete. Ezt követően beszámolt a Belső Oktatási Bizottság 

ülésén történtekről. 

1.11 Rácz Tamás beszámolt a gazdaság területén történtekről. Részletesen ismertette az 2013. 

évi normatíva költségvetés módosításával kapcsolatos javaslatát. Ez a 2013. október 15-

én kapott hallgatói létszámadatok okozta korrekció és az adatok pontos dokumentálása 
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miatt szükséges. Rácz Tamás ismertette az informatika eszközök beszerzésével 

kapcsolatos tudnivalókat. 

- Nagy Gábor megérkezett -  

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

héten a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat következő félévi ütemezésével 

foglalkozott. 

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

Belső és Külső Kollégiumi Bizottsági üléseket tartott, ahol a 2013/2014 tavasz félévre 

vonatkozó kollégiumi férőhely karok, valamint kollégiumok szerinti szétosztásával 

kapcsolatos előterjesztéseket készítették elő. Ezt követően elmondta, hogy a héten 

fegyelmi tárgyaláson vett részt. 

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

elbírálták az Esélyegyenlőségi pályázatokat Rácz Tamás és a Támpont Iroda 

esélyegyenlőségi koordinátorának, Burgyán Annamáriának a segítségével. 

1.15 Daku Dávid beszámolt a sport területén történtekről. Itt beszámolt arról, hogy rendben 

lezajlott a Mikulás kupa rendezvény. Elmondta, hogy a héten egyeztetett Vitvera 

Gáborral (Hallgatói Szolgáltató Iroda) az év végi sport költségekkel kapcsolatban. 

Továbbá a héten egyeztetett a Testnevelési Központtal, ahol beszéltek a karok közti 

állandó bajnokság lehetőségéről. Ez várhatóan 3 sportágban indul el az ÉL csarnokban.  

1.16 Nagy Gábor beszámolt a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 

elnökségi teendőiről. 

1.17 Szabó Tamás a Műegyetemi Információs Rendszer aktuális ügyeiről. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Dávida Eszter kérte, hogy a HK ZH koncepciójával kapcsolatban várjak a további 

észrevételeket mivel a következő ülésre Tatár Gáborral elkészítik a végleges 

anyagot. 

2.3 Molnár László emlékeztette a karokat, hogy a balatonlellei BME Ifjúsági tábor nyári 

időpont-foglalással kapcsolatos igényeik megküldésének határideje 2013. december 

13. (péntek). 
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2.4 Engert Attila elmondta, hogy a következő beszámolási időszak vége 2014. január 

eleje. 

 

Következő EHK ülés: 2013. január 9. (csütörtök) 17:00 

 

 

 

 Dávida Eszter Engert Attila 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2013. december 12. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Kollégiumi férőhelyek karok közti elosztása 2013/2014 tavaszi félév Varga Károly 

2 Karoknak kiosztott kollégiumi férőhelyek kollégiumok közti szétosztása 2013/2014 tavaszi félév Varga Károly 

3 Egyetemi BME külügyi ösztöndíj pályázat Somogyi József 

4 2013/2014 normatíva kifizetések időpontjainak ütemezése Rácz Tamás 

5 2013. évi normatíva költségvetés módosítása Rácz Tamás 

 


