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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2014. január 30-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, Somogyi József, 

Szabó Tamás, Szipka Károly, Tatár Gábor, Varga Károly 

Kimentését kérte: Rynkiewicz Ádám 

Vendég: Szabó Imre Ernő (Diákközpont igazgató); Müllner Bianka (Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar Hallgatói Képviselet elnök) 

 

Beszámolók, előterjesztések:- 

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

részletesen beszámolt az informatikai közbeszerzéssel kapcsolatos várható 

módosításokról. Így várhatóan új egyetemi közbeszerzési pályázat kerül kiírása, ami a 

korábbiakkal ellentétben nem keretszerződés lesz. Szabó Imre tájékoztatta az EHK-t, 

hogy igényfelmérés miatt minden szervezeti egységet meg fog keresni a Diákközpont. 

Szabó Imre tájékoztatta az EHK-t, hogy a 2014-es ideiglenes keretrendezések a héten 

megtörténtek a szervezeti egységeknél. Ezt követően elmondta, hogy a héten egyeztetett 

Dvorszki Lászlóval (Nemzetközi-tudományos Csoport igazgató) az Erasmus iroda 

teendőivel kapcsolatban. Elmondta, hogy megváltozott az iroda felépítése, a külföldi 

hallgatók fogadása és a tanulmányi ügyintézése is a Központi Tanulmányi Hivatalban 

történik ezentúl. Továbbá tájékoztatta az EHK-t, az Erasmus+ ösztöndíj tervezetéről, 

pályázat menetéről, majd hozzátette, hogy még módosítás várható a részletekkel 

kapcsolatban. Somogyi József hozzátette, hogy a pályázati kiírást az Erasmus 

koordinátorok segítségével készíti elő. 

- Szabó Imre távozott – 

1.2 Engert Attila beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről.  

1.3 Engert Attila beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt Péceli Gábor 

(rektor) elmondta, hogy megújítják a nukleáris oktatási együttműködést Koreával. Engert 

Attila elmondta, hogy a vezetői értekezlet kérésére elkészítettek egy összefoglaló 
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anyagot arról, hogy hol lehet értesülni a hallgatói ösztöndíjakról, juttatásokról. Jobbágy 

Ákos (oktatási rektorhelyettes) tájékoztatta az értekezletet, hogy kb. 1000 hallgatót 

vettünk fel MSc szakokra, majd elmondta, hogy lesz egy megbeszélés a brazil 

vendéghallgatók képzésével kapcsolatban. Faigl Ferenc (Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Kar dékán) elmondta, hogy megkereste a Katasztrófavédelem egy hallgatók 

számára meghirdetendő felkészítő képzés lehetőségével kapcsolatban. Kökényesi László 

(gazdasági és műszaki főigazgató) beszámolt az aktuális gazdasági ügyekről. Elmondta, 

hogy a kutatóegyetemi pályázat beszámolóját 2014. március végéig szükséges 

elkészíteni. 

1.4 Engert Attila beszámolt az Elnöki értekezleten történtekről. 

1.5 Molnár László előterjesztette az Egyetemi BME Ösztöndíj pályázat hirdetményére 

vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban 

támogatott. 

1.6 Molnár László előterjesztette a balatonlellei BME Ifjúsági Tábor 2014. évben tartandó 

rendezvények időbeosztására vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az EHK 

egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatott. 

1.7 Nagy Gábor beszámolt a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának ülésein 

történtekről. Elmondta, hogy a soron következő Közgyűlés Budapesten, az ELTE-n kerül 

megrendezésre.  

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

egyeztetett Szabó Mihállyal (Központi Tanulmányi Hivatal igazgató) az aktuális 

ügyekről, valamint Jobbágy Ákossal (oktatási rektorhelyettes) a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzat egyes értelmezésével kapcsolatban. Ezt követően beszámolt a Képzési 

szerződések ügyéről. Szipka Károly elmondta, hogy elkészült a nyelvi tesztes honlap. 

Majd tájékoztatta az EHK-t, hogy a 2013/2014. tavaszi félév tárgyfelvétele a mai napon 

18 órakor kezdődik. Ezt követően beszámolt a Belső Oktatási Bizottság ülésén 

történtekről. 

1.9 Rácz Tamás beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy a héten Külső 

Gazdasági Bizottsági ülést tartott. Itt részletesen tájékoztatták a referenseket a szabályzat-

módosításokról. Majd beszámolt arról, hogy Süveges Péter (Támpont Iroda vezető) az új 

kifizetésfigyelő rendszer végleges módosításaival foglalkozik. 
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1.10 Somogyi József beszámolt az szociális juttatások területén történtekről. Elmondta, hogy 

a héten befejeződik a szociális ösztöndíj bírálók vizsgáztatása. Ezt követően elmondta, 

hogy 2014. február 4. (kedd) éjfél a szociális ösztöndíj pályázatok leadásának határideje, 

ekkor zár az elektronikus rendszer.  

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

zajlik a kollégiumi férőhelyosztás a karokon. A végleges eredmény és szobabeosztás 

megküldésének határideje 2014. január 31. (péntek) 12 óra. Varga Károly elmondta, 

hogy 2014. február 1. (szombat) a kollégiumi kiköltözések időpontja. Beszámolt továbbá 

a GMF Kollégiumok Osztály ügyrendjével kapcsolatos egyeztetésekről. 

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

Belső Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol elbírálták az őszi félévre leadott Utazási 

Pályázatokat, valamint a héten egyeztetett Igaz Mátéval (Hallgatói Külügyi Testület 

vezető) és Somogyi Józseffel a Külügyi Ösztöndíj Pályázat kiírásáról és a bírálás 

menetéről. 

1.13 Daku Dávid beszámolt a sport területén történtekről. Itt elmondta, hogy a héten zajlik a 

sportterem-igénylés. Majd elmondta, hogy a következő héten egyeztet a BME Futsal 

csapat vezetőjével és Villanyfényes bajnokság szervezőivel. 

1.14 Szabó Tamás beszámolt a Műegyetemi Információs Rendszer aktuális ügyeiről. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Dávida Eszter elmondta, hogy a karok HK ZH-val kapcsolatos visszajelzésének 

határideje 2014. február 13. (csütörtök) 12 óra, ahol ki kell térni az egyes szakterületek 

megnevezésére is. A jelentkezéshez szükséges nyomtatvány megküldésre kerül 

részükre. 

2.3 Molnár László kérte a karokat, hogy a Pro Juventute Universitas díj jelöléseket 2014. 

február 11. (kedd) 12 óráig küldjék meg.  

2.4 Engert Attila elmondta, hogy a héten megérkezett a hivatalos levél az Egyetem 

féléves központi költségvetési támogatásának mértékéről.  

2.5 Engert Attila elmondta, hogy újabb adatszolgáltatást kértek az Egyetemtől a hallgatói 

ösztöndíjakkal kapcsolatban, ami a héten megküldésre került. 
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2.6 Engert Attila kérte, hogy a havi munkabeszámolók a 2014. január 05 - február 02. 

időszakról február 20-ig kerüljenek megküldésre.  

 

 

Következő EHK ülés: 2014. február 6. (csütörtök) 17:00 

 

 

 Dávida Eszter Engert Attila 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2014. január 30. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Egyetemi BME ösztöndíj kiírás Molnár László 

2 Balatonlellei BME Ifjúsági Tábor 2014.évi rendezvények ütemezése Molnár László 

 


