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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2014. március 13-án tartott üléséről 

 

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

Molnár László, Rácz Tamás, Rátóti János, Rynkiewicz Ádám, Somogyi József, Szabó Tamás, 

Szipka Károly, Tatár Gábor, Tompos Balázs, Varga Károly 

Késett: Jámbori Attila 

Vendég: Rémai Zsolt (GMF Kollégiumok Osztály igazgató); Szabó Imre (Diákközpont 

igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Rémai Zsolt részletesen ismertette a GMF Kollégiumok Osztály 2013. évi gazdasági 

beszámolóját valamint 2014. évi költségvetését. 

- Rémai Zsolt távozott –  

- Szabó Imre megérkezett- 

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

elmondta, hogy a héten rendben lezajlott a Műegyetemi Állásbörze és a Külügyi Börze. 

Ezt követően részletesen beszámolt a hallgatói normatíva féléves intézményi összegének 

meghatározása során történt eltérés okáról. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a 

Felsőoktatási Információs Rendszer és az idegennyelvű képzésen lévő hallgatók adatival 

szükséges korrigálni a kari normatíva költségvetéseket. Szabó Imre beszámolt a 

számítástechnikai eszközök közbeszerzésének lehetőségeiről. Majd kérte az EHK 

segítségét a Diákközpont tevékenységével kapcsolatos elégedettséget felmérő kérdőívek 

kitöltésében. 

- Szabó Imre távozott –  

1.3 Engert Attila beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről.  

1.4 Engert Attila beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt tárgyalták az 

Egyetem 2014. évi költségvetését, valamint a következő Szenátus előterjesztések 

anyagait, köztük a Képzési Kódex módosítási javaslatait. Kökényesi László (gazdasági 
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és műszaki főigazgató) beszámolt a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság aktuális 

ügymenetében történt változásairól.  

1.5 Rácz Tamás részletesen ismertette, majd előterjesztette a Kari Hallgatói Képviseletek 

2014. évi költségvetéseire vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott. Rátóti János kérte Rácz Tamást, hogy a 

rendezvényekkel kapcsolatos esteleges ÁFA változásokról tájékoztassa a karokat. 

1.6 Engert Attila ismertette az Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet Gólyatábor 

főszervezői pályázat meghirdetésével kapcsolatos döntése kapcsán érkezett fellebbezést. 

A fellebbezést a Senior Gárda nevű kari hallgatói öntevékeny csoport vezetője adta be. 

Az EHK részletesen tárgyalta, majd megállapította, hogy a kari hallgatói képviselet 

döntése nem ütközik semmilyen felsőbb szabályozással. Engert Attila előterjesztette a 

fellebbezést (2. sz. melléklet), amelyet az EHK 0-16-0 arányú szavazás után, 

egyhangúlag elutasított. 

1.7 Dávida Eszter részletesen ismertette a KHK továbbképző hétvége programját, ami 2014. 

március 28-30-án kerül megrendezésre. Majd kérte a karokat, hogy a jelentkezéseket 

2014. március 19-én (szerda) éjfélig véglegesítsék. 

1.8 Molnár László előterjesztette a Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj és Versenysport pályázat 

hirdetményeire vonatkozó javaslatát (3. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 16-

0-0 arányban támogatott. 

1.9 Szipka Károly beszámolt az oktatás területén történtekről. Itt részletesen beszámolt az 

Oktatás Hallgatói Véleményezése (OHV) kiértékelése és lezajlása során történt 

problémákról. Elmondta, hogy a kitöltöttségre vonatkozó adatok feldolgozása 

folyamatban van, az előzetes adatok szerint 41%-os a kitöltöttség, ami a korábbi évekhez 

képest növekedést mutat. Szipka Károly elmondta, hogy a héten Belső Oktatási 

Bizottsági ülést tartott, ahol beszéltek az Oktatás Monitorozás Rendszerről, valamint az 

OHV aktuális állásáról. Ez utóbbival kapcsolatos jelentések a jövő hét elején várhatóak. 

Ezen felül folyamatban van az Egyetemen a Képzési Kódex módosítása, a képzési 

szerződések, illetve a szakirányú továbbképzés szerződéseinek felülvizsgálata. 

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

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a Kollégiumok Osztálya Ügyrendjének 

módosításával foglalkoztak. Valamint beszéltek a nyári kollégiumi férőhelyek 
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hasznosításáról. Továbbá elmondta, hogy egyeztetett Rémai Zsolttal (Kollégium Osztály 

igazgató) többek között a Kollégiumok Osztály Ügyrendjéről, az osztály költségvetéséről 

és a jelenleg fennálló problémákról. 

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

héten megkapta a karoktól a kért adatszolgáltatással kapcsolatos dokumentumokat. 

Somogyi József elmondta, hogy következő héten Külső Szociális Bizottsági ülést tart a 

rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok elbírálásának eredményeit érintő 

felszólalásokkal kapcsolatban.  

1.12 Rácz Tamás beszámolt a gazdaság területén történtekről.  

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

elkezdődött az Egyetemi BME pályázatok bírálásra, ami folytatódik a következő héten is. 

Továbbá elmondta, hogy Igaz Máté (Hallgatói Külügyi Testület elnök) segítségével 

elbírálásra kerültek a Külügyi Ösztöndíj pályázatok is. 

1.14 Daku Dávid beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy a mai napon 

Egyetemi Sport Bizottsági ülésen vett részt, ahol a Testnevelési Központ és a testnevelés 

alrendszer költségvetését tárgyalták. Továbbá egyeztettek a Sportközpont bővítéséről, 

ennek ütemezéséről, ehhez szükséges források biztosításáról. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Engert Attila röviden beszámolt a Magyar Nemzet megkereséséről. 

2.3 Somogyi József tájékoztatta az EHK-t, hogy 2014. március 4-én, a kapcsolódó 3/2014 

(III.3) Rektori Utasítás kiadásával megkezdődött az Erasmus+ programra való 

pályázási időszak, a pályázatok leadásának határideje 2014. március 20. Ezt követően 

elmondta, hogy a 2014. március 10-én (hétfőn) megtartott Erasmus+ fórumon sok 

érdeklődő hallgató vett részt.  

2.4 Dávida Eszter elmondta, hogy a KHK tudásfelmérővel kapcsolatban a kari 

visszajelzéseket követően bizottsági ülést tart. 

2.5 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t arról, hogy a héten egyeztetésen vett részt a 

Campus térkép projekttel kapcsolatban az Üzemeltetési Osztályon, így várhatóan 

nyáron megvalósulásra kerülnek a tervek. 
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2.6 Rácz Tamás elmondta, hogy EHK ülés után Műegyetemi Ifjúsági Egyesület ülést tart. 

 

 

Következő EHK ülés: 2014. március 20. (csütörtök) 17:00 

 

 Dávida Eszter Engert Attila 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2014. március 13. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 KHK-k 2014.évi költségvetései Rácz Tamás 

2 GPK HK döntés ellen érkezett fellebbezés Engert Attila 

3 Jó tanuló, jó sportoló és Versenysport pályázatok hirdetménye Molnár László 

 


