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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2014. január 16-án 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. 

Elmondta, hogy a 2013. év gazdasági zárása még folyamatban van, ezért kérte a karokat, 

hogy a február közepéig lejáró számlákkal kapcsolatban egyeztessenek. Ezt követően 

elmondta, hogy az adatvédelmi biztos által korábban kért adatszolgáltatásra a szociális 

ösztöndíj beszámolójával kapcsolatban érkezett válasz, amiben megállapították, hogy 

nem merül fel adatvédelmi probléma a szociális ösztöndíj pályázat eljárása során. Szabó 

Imre jelezte, hogy a következő hét csütörtökön lejár a szakkollégiumi pályázatok 

beadásának határideje, így kérte a karokat, hogy a szakkollégiumok a következő hét 

közepéig egyeztessenek a tervezett központosított tételek beszerzéséről. Szabó Imre 

részletesen ismertette a Diákközpont Szervezeti és Működési Szabályzatát tartalmazó 

Rektori Utasítás módosításait. Elmondta, hogy a Jogi Csoport által küldött javaslatok 

kerültek módosításra. 

1.2 Engert Attila előterjesztette Szabó Imre Diákközpont Szervezeti és Módosító javaslatát 

(1.sz. melléklet), amelyet az EHK 13-1-2 arányban támogatott. 

- Szabó Imre távozott – 

1.3 Engert Attila beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről.  

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

továbbra is tárgyalják a Magyar Akkreditációs Bizottság kérésének megfelelően a karok 

önértékelési anyagait, valamint az Egyetem Intézmény Fejlesztési Tervét, főleg a 

létesítmény-gazdálkodás és pályázatok tekintetében. Engert Attila elmondta, hogy az 

értekezlet is tárgyalta a Középiskola látogatási koncepciót, amivel kapcsolatban 
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összegyűjtik a kari anyagok tapasztalatát. Kökényesi László (gazdasági és műszaki 

főigazgató) beszámolt az utazási közbeszerzési szerveződéssel kapcsolatos tudnivalókról. 

Gárdos Csaba (költségvetési főfelügyelő) tájékoztatta az értekezletet a 2014. évi 

felsőoktatási költségvetés várható támogatásairól. 

1.5 Nagy Gábor beszámolt Hallgatói Önkormányzat Országos Konferenciájának (HÖOK) 

ülésein történtekről. Elmondta, hogy elindult egy Felsőoktatási Érdekegyeztetési Tanács 

elnevezésű kerekasztal beszélgetés, aminek lezajlott az első eseménye. Ezt követően 

ismertette a tavaszi HÖOK programok időpontjait. 

1.6 Szipka Károly beszámolt az oktatás területén történtekről. Itt tájékoztatta az EHK-t, 

hogy módosult a Nemzeti Felsőoktatási Törvény felvételi eljárásról szóló része, így már 

lehetőség van egyéb minőségi követelmény beállítására. Ezt követően elmondta, hogy a 

’Nyelvi teszt honlap’ várhatóan a tárgyfelvétel vége előtt elindul, illetve elmondta, hogy a 

Tanulmányi kérdőív kitöltése zajlik. A következő héten lesz Szenátusi Oktatási Bizottság. 

Ezt követően elmondta, hogy Külső Oktatási Bizottsági ülést tart következő hét szerdán. 

1.7 Engert Attila jelezte, hogy a héten Szenátusi Gazdasági Bizottsági ülés, valamint a 

következő héten Szenátusi Tudományos Bizottsági és Szenátusi Oktatási Bizottsági ülés 

lesz. 

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

lezárásával foglalkozott, valamint elmondta, hogy várhatóan a következő héten Külső 

Gazdasági Bizottsági ülést fog tartani a kari gazdasági felelősöknek a megváltozott 

szabályzatokkal kapcsolatban. A szükséges dokumentumokat Daku Dávid és Varga 

Károly megküldi a karoknak. 

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

a héten elkezdődött a szociális ösztöndíj bírálók vizsgáztatása, ami a következő héten is 

tovább folytatódik.  

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

egyeztetett Kunsági Lászlóval (Központi Tanulmányi Hivatal munkatárs), Csiki 

Tiborral (GMF Kollégiumok Osztály igazgatóhelyettes) és Juhász Gáborral (GMF 

Kollégiumok Osztály munkatárs) a további NOK-os férőhely igényekről. Ennek 

eredményeképpen a Villamosmérnöki és Informatikai Kar felajánlott 4 férőhelyet, 

amelyet a következő félév kollégiumi férőhelyosztása során figyelembe vesz az EHK. 
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Varga Károly elmondta, hogy a Belső Kollégiumi Bizottság dolgozik Kollégiumok 

Osztály ügyrendjének módosításán. Varga Károly röviden beszámolt a nyári kollégiumi 

hasznosításról, így várhatóan a Martos Flóra Kollégium és a Schönherz Zoltán 

Kollégiumban nem lesz férőhely hasznosítva. 

1.11 Molnár László beszámolt a pályázatok területén történtekről. 

1.12 Daku Dávid beszámolt a sport területén történtekről. Itt elmondta, hogy a Kollégiumok 

Osztálya és a Testnevelés Tanszék is megkapta a féléves sportterem-igényléseket, és a 

csapatoknak az ezzel kapcsolatos jelentkezéseit a regisztrációs hétig lehet leadni. Ezek 

elbírálásra kerülnek a regisztrációs hét végén. 

1.13 Szabó Tamás a Műegyetemi Információs Rendszer aktuális ügyeiről. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Dávida Eszter elmondta, hogy az EHK határozattár újra elérhető a központi 

meghajtón. 

2.3 Daku Dávid beszámolt a Campus térkép projekt aktuális helyzetéről.  

2.4 Tatár Gábor elmondta, hogy zajlik az Educatio kiállítás. 

2.5 Dudás Ferenc beszámolt az Alapszabály bizottságon történtekről. 

 

 

Következő EHK ülés: 2014. január 23. (csütörtök) 17:00 

 

 Dávida Eszter Engert Attila 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2014. január 16. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Diákközpont SzMSz módosítás Engert Attila/Szabó Imre 

 


