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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2014. január 23-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 Engert Attila tájékoztatta az EHK-t, hogy a Szenátus következő ülésének időpontja 

2014. január 27. (hétfő). Ezt követően az EHK áttekintette a napirendi pontokat, melyek: 

Javaslat a Magyar Érdemrend középkeresztje, tisztikeresztje és lovagkeresztje 

kitüntetések adományozására; A 2014. évi egyetemi tanári pályázatok elbírálása; MAB 

Intézményakkreditáció; Lean folyamatfejlesztő szakmérnök szakirányú továbbképzési 

szak létesítése; Lean folyamatfejlesztő specialista szakirányú továbbképzési szak 

létesítése; Javaslat a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar által gondozott alap- és 

mesterképzési szakok szakfelelőseinek személyeire; Egyebek. A Szenátusról Nagy 

Gábor kimentését kérte, őt Somogyi József helyettesíti, melyet az EHK 16-0-0 arányban 

támogatott. 

1.2 Engert Attila beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. 

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

tárgyalták az Educatio oktatási szakmai kiállítás rendezvény BME megjelenésével 

kapcsolatos tapasztalatokat. Jobbágy Ákos (oktatási rektorhelyettes) elmondta, hogy a 

felsőoktatási felvételi keretszámok még változhatnak, továbbá ismertette a mester- és 

alapképzések közös tantárgyainak átoktatásával kapcsolatos problémákat. Az értekezlet 

ismét tárgyalta a MAB akkreditációs anyagot. Andor György (általános rektorhelyettes) 

ismertette elképzeléseit a Középiskola látogatási koncepció és az Egyetem különböző 

megjelenésével, arculatával kapcsolatban. Becker Gábor (Építészmérnöki Kar dékán) 

tájékoztatta az értekezletet, hogy elkészült az Egyetem Campusának egy részét bemutató 

könyv, Műegyetem - A történeti Campus címmel. Gárdos Csaba (költségvetési 

http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20140127/1_erdemrend.doc
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20140127/1_erdemrend.doc
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20140127/2_etanari.doc
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20140127/3_MABakkredit.doc
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20140127/3_MABakkredit.doc
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20140127/4_leanszakmernok.pdf
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20140127/4_leanszakmernok.pdf
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20140127/5_leanspecialista.pdf
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20140127/5_leanspecialista.pdf
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20140127/6_KJKszakfelelos.pdf
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20140127/6_KJKszakfelelos.pdf
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főfelügyelő) javasolta az Egyetemi ingatlanok hosszútávú terveinek további 

konkretizálását.  

- Szabó Imre megérkezett- 

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

elmondta, hogy a 2014-es gazdasági év megnyitása várhatóan 2014. február elejével 

kezdődik. Továbbá tájékoztatta az EHK-t, hogy hamarosan elkészül az Egyetem elsős 

évfolyamaira vonatkozó konkurencia analízis. Szabó Imre elmondta, hogy a 

szakkollégiumok megkeresték a kérésének megfelelően, így az Oktatási Hivatal részére a 

kért adatokat megküldte.  

- Szabó Imre távozott - 

1.5 Daku Dávid részletesen ismertette majd előterjesztette a 2013/2014-es tanév tavaszi 

félév Sportterem igénylés hirdetményére vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet 

az EHK 16-0-0 arányban támogatott.  

1.6 Varga Károly részletesen ismertette majd előterjesztette a Kollégiumi mentor pályázatok 

véleményezésére vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az EHK 16-0-0 

arányban támogatott. 

1.7 Nagy Gábor beszámolt a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának ülésein 

történtekről. Itt elmondta, hogy a következő választmányi ülés időpontja 2014. január 29. 

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

Szenátusi Oktatási Bizottság és oktatási dékánhelyettesi értekezleten vett részt. Itt 

beszéltek a keresztféléves felvételi teendőiről és a felvételi létszámokról, a 110% 

mértéken felüli tantárgyfelvételről. Ezt követően tájékoztatta az EHK-t, hogy a 

beiratkozás időpontja 2014. február 05. (szerda) 14 óra, valamint elmondta, hogy a 

tárgyfelvételi időszak 2014. január 30-án (csütörtök) 18 órakor kezdődik. Szipka Károly 

ismertette a 2012/2013-ban beiratkozott hallgatók képzési szerződésével kapcsolatos 

problémát. Szipka Károly beszámolt a Külső Oktatási Bizottság ülésén történtekről, ahol 

elmondta, hogy 2014. február 26. (szerda) a költségtérítés csökkentés kérvények 

leadásának egységes határideje. Majd beszámolt a Belső Oktatási Bizottság ülésén 

történtekről, ahol beszéltek az Oktatás Hallgatói Véleményezésével kapcsolatos 

teendőkről, a Középiskola látogatási koncepcióról, valamint elmondta, hogy a héten 

egyeztettek Andor Györggyel (általános rektorhelytettes) az Egyetem középiskolásoknak 
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szóló arculati megjelenéseiről. Várhatóan készül egy Egyetemi tájékoztató anyag, 

valamint kiírásra kerül egy fotó- és videópályázat. Szipka Károly tájékoztatta az EHK-t, 

hogy a Tanulmányi kérdőívet eddig megközelítőleg 5500 hallgató töltötte ki. 

1.9 Rácz Tamás beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy 2014. január 

28-án (kedd) Külső Gazdasági Bizottsági ülést tart, ahol a módosított szabályzatokat 

tekintik át. 

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

a héten továbbra is zajlanak a szociális bírálói vizsgák. 

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

kollégiumi fegyelmi tárgyaláson vett részt. Továbbá elmondta, hogy a héten egyeztetett a 

kollégiumokban elhelyezendő automatákról. Varga Károly elmondta, hogy a Belső 

Kollégiumi Bizottság foglalkozik a Kollégiumok Osztályának Ügyrendjének 

módosításával, ami véglegesítés alatt van. Elmondta, hogy a Kökényesi László 

(gazdasági és műszaki főigazgató) kérésére megküldi a kollégiumi elégedettség 

kérdőívvel kapcsolatos statisztikákat. 

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

tavaszi teendők ütemezésével foglalkozott. 

1.13 Daku Dávid beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy egyeztetett a 

Testnevelés Központtal, az Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletével és a teremben 

működő öntevékeny hallgatói csoportokkal a Bercsényi 28-30 Kollégium mászóterem 

részleges felújításának lehetőségéről. 

1.14 Szabó Tamás beszámolt a Műegyetemi Információs Rendszer aktuális ügyeiről. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Engert Attila elmondta, hogy 2014. január 27-én (hétfő) Elnöki értekezletet tart.  

2.3 Engert Attila elmondta, hogy a HK ZH tervezett időpontja 2014. február 24. (hétfő) 

18 óra. 

2.4 Somogyi József tájékoztatta az EHK-t, hogy az Erasmus ösztöndíj pályázat 

szerződéseinek megújítása a vártnál lassabban halad, illetve a pályázati kiírás a 

központi késlekedések miatt csúszik.  
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2.5 Somogyi József elmondta, hogy meghirdetésre került a Campus Hungary ösztöndíj 5. 

fordulója, melyhez kapcsolódva elkezdik a hallgatók informálását. 

2.6 Szabó Tamás elmondta, hogy a mai napon részt vett a BME Oktatási és Innovációs 

Központ STAY-IN projekt megbeszélésén. 

2.7 Molnár László elmondta, hogy a balatonlellei BME Ifjúsági Tábor nyári 

időbeosztásával kapcsolatos egyeztetés következő ülése 2014. január 28. (kedd) 11 

órakor lesz. 

2.8 Rácz Tamás elmondta, hogy a héten egyeztetett Gál Tiborral (Diákközpont 

üzemeltetési vezető) a balatonlellei BME Ifjúsági Tábor nyári felújításainak 

lehetőségeiről. 

2.9 Jámbori Attila elmondta, hogy a Belső Egyetemi PR bizottság következő ülése 2014. 

január 28. (kedd) 14 óra. 

2.10 Tatár Gábor beszámolt az Educatio rendezvénnyel kapcsolatos tapasztalatairól. 

 

Következő EHK ülés: 2014. január 30. (csütörtök) 17:00 

 

 

 Dávida Eszter Engert Attila 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2014. január 23. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Sport teremigénylés hirdetmény Daku Dávid 

2 Kollégiumi mentor pályázatok véleményezése Varga Károly 

 


