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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2014. május 15-én tartott üléséről 

 

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

Jámbori Attila, Jóvér Vivien, Nagy Renáta, Molnár László, Ónodi Áron, Rácz Tamás, Rátóti 

János, Rynkiewicz Ádám, Somogyi József, Szipka Károly, Tompos Balázs 

Vendég: Szabó Imre Ernő (Diákközpont igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történtekről. Itt 

elmondta, hogy készült egy szűrés a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók 

rendelkezése álló állami (rész)ösztöndíjas és állami támogatott féléveinek ellenőrzésével 

kapcsolatban a Felsőoktatási Információs Rendszer 2 (FIR2) adatai alapján, melyet 

Egyetemünk is megkapott. A szokásos félévi szűréseken túl erre az Oktatási Hivatal 

kérése miatt került sor, mivel megváltozott a Nftv-ben foglalt állami 

támogatott/(rész)ösztöndíjas félévek elszámolásának algoritmusa a FIR-ben. Az 

Egyetemünk, a jogszabálynak és az ezzel kapcsolatos bírósági döntésnek megfelelően 

egy állami (rész)ösztöndíjas/támogatott képzésre felvett hallgatóknál, - kik már részt 

vettek korábban állami képzésben - 7 félév elszámolását vélelmeztük. Az Oktatási 

Hivatal értesítése következtében készült szűrések alapján számos érintett hallgató van, 

akiknek az ellenőrzés során módosulnak a fennálló félévei. Szipka Károly kérte a 

karokat, hogy a Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) Neptun tájékoztatását követően a 

Kari Hallgatói Képviseletek a kérdésekkel a hallgatókat a KTH-hoz irányítsák, mivel ott 

tudják ellenőrizni a félévekkel kapcsolatos technikai adatokat. Ezt követően Szabó 

Imre beszámolt az Egyetemünkön működő szakkollégiumok akkreditálásának jogi 

folyamatáról. Továbbá tájékoztatta az EHK-t arról, hogy a balatonlellei BME Ifjúsági 

Tábort a viharok következtében egy nagyobb vízmennyiség elárasztotta, így várhatóan 

fertőtlenítésre kerül sor. 

- Szabó Imre távozott – 
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1.2 Engert Attila tájékoztatta az EHK-t, hogy Varga Károly mandátumának megszűnésével 

új kollégiumi referens megválasztására kerül sor. Azt elmúlt időszakban az érdeklődőkkel 

való operatív beszélgetések után Engert Attila felkérte Farkas Lászlót a poszt 

betöltésére, aki vállalta a felkérést. Az EHK Farkas Lászlót 11-3-1 arányú szavazás után 

támogatta. 

1.3 Engert Attila beszámolt a hétfői vezetői és operatív értekezleten, valamint Rektori 

Tanácson történtekről. Itt beszéltek a brazil vendéghallgatók tanulmányairól, valamint az 

ezzel kapcsolatos oktatási ügyekről. Gárdos Csaba (költségvetési főfelügyelő) 

tájékoztatta az értekezletet a kari költségvetések monitorozásával kapcsolatban. Becker 

Gábor (Építészmérnöki Kar dékán) tájékoztatta az értekezletet, hogy Balázs Mihály 

tanszékvezetőt az European Academy Of Arts tagjává választották. Továbbá Péceli 

Gábor (rektor) beszámolt a Bosch rendezvényén történt egyetemi megjelenésünkről, 

melyhez nagyban hozzájárult a Formula 1 Racing Team is. Engert Attila elmondta, hogy 

a köztársasági ösztöndíj hirdetményét tartalmazó Rektori Utasítás tervezetet támogatta az 

értekezlet, amivel kapcsolatban felmerült, hogy a jövőben más formában, ne Rektori 

Utasításként legyen kiadva. Kökényesi László (gazdasági és műszaki főigazgató) 

beszámolt az Állami Számvevőszék Egyetemünkön zajló ellenőrzéséről. Ezt követően 

hozzátette, hogy a hamarosan sor kerül az Európai Támogatásokat Auditáló 

Főigazgatóság helyszíni ellenőrzésére is az Egyetemen. Továbbá tájékoztatta az 

értekezletet, hogy megújulnak a témaszám-igénylő lapok. 

1.4 Rácz Tamás és Daku Dávid részletesen ismertették az EHK 2013. évi gazdasági 

beszámolóját.  

1.5 Engert Attila ismertette az új elektronikus munkabeszámoló rendszert, amivel 

kapcsolatban kérte az EHK tagokat, hogy itt vezessék továbbiakban a feladataikat. Majd 

elmondta, hogy a havi munkabeszámolók feltöltési határideje 2014. május 22. 

(csütörtök). 

1.6 Farkas László előterjesztette a karok közötti kollégiumi férőhelyek elosztására 

vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban 

támogatott. 
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1.7 Rácz Tamás beszámolt az általános alelnöki tevékenységéről. Itt elmondta, hogy 

Németh Ádám (Műegyetemi Ifjúsági Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató) éves 

beszámolója a következő héten várható. 

1.8 Engert Attila elmondta, hogy a holnapi napon Szenátusi Gazdasági Bizottság ülés lesz. 

Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Varga Károly mandátumának megszűnésével 

szükséges új tagot delegálnia az EHK-nak a bizottságba, amire Jámbori Attila és 

Tompos Balázs jelentkezett. A jelöltek a fenti sorrendben rendre 3-11 szavazatot kaptak, 

így az EHK Tompos Balázst delegálta a bizottságba. 

1.9 Engert Attila elmondta, hogy a következő héten Szenátusi Oktatási Bizottság ülés lesz. 

Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Tatár Gábor mandátumának megszűnésével 

szükséges új tagot delegálnia az EHK-nak a bizottságba, amire Jámbori Attila, Jóvér 

Vivien és Rynkiewicz Ádám jelentkeztek, akik a fenti sorrendben 3-5-5 szavazatot 

kaptak. Így új szavazásra került sor, ahol Jóvér Vivien és Rynkiewicz Ádám a fenti 

sorendben 7-7, majd az újraszavazás során 6-8 szavazatot kapott. A megerősítő szavazás 

során Rynkiewicz Ádámot az EHK egyhangúlag 16-0-0 arányú szavazás során 

támogatta. 

1.10 Szipka Károly beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a mai napon 

KTH hivatalvezetői értekezleten vett részt, ahol tárgyalták a Felsőoktatási Információs 

Rendszer szerinti új adatokat a hallgatók rendelkezésére álló állami támogatási idővel 

kapcsolatban. A jelenlegi információk szerint 2014. június 15-től a magyarorszag.hu 

weblapon követhetőek lesznek ezen adatok a hallgatók számára is. Szipka Károly 

elmondta, hogy a következő héten Külső Oktatási Bizottsági ülést tart, valamint jelezte, 

hogy 2014. május 20-án (kedd) Szenátusi Oktatási Bizottsági ülés lesz.  

1.11 Farkas László beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten a 

karok közti férőhelyosztással foglalkozott Varga Károly segítségével. Ezt követően 

Nagy Renáta elmondta, hogy a kollégiumi látogatások közös időpontjai alapján 

szervezik a kollégiumi látogatásokat a vizsgaidőszakban. 

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

az előző héten Belső és Külső Szociális Bizottsági üléseket tartott. Ezt követen 

részletesen beszámolt az Egységes Szociális Rendszer aktuális ügyeiről, elmondta, hogy 

folyamatosan egyeztetnek a fejlesztőkkel a végső specifikációról. Ezek alapján a 
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következő héten indul a fejlesztés, és így várhatóan egy hónap alatt lesz kész a rendszer 

első változata.  

1.13 Rácz Tamás beszámolt a gazdaság területén történtekről. Itt beszámolt a Műegyetemi 

Ifjúsági Egyesület ülésén történtekről.  

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

köztársasági ösztöndíj hirdetményével foglalkozott, amely a héten elfogadásra, majd 

kiírásra került. Ezzel kapcsolatban kérte a karokat, hogy segítsenek a hirdetésben. 

1.15 Daku Dávid beszámolt a sport terültén történtekről. Itt elmondta, hogy a héten a 

sportpályázattal kapcsolatos teendőkkel foglalkozott, valamint elmondta, hogy a MAFC 

közgyűlés igazgatósági tagnak választotta. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Dávida Eszter beszámolt a KHK továbbképzés bizottságon történtekről, valamint 

elmondta, hogy a KHK továbbképző hétvége kiértékelése részletesen külön 

megküldésre kerül.  

2.3 Dávida Eszter és Rácz Tamás kérte az EHK-t, hogy a Diákközpont munkatársaival 

kapcsolatos látogatásokat ütemezzék be a következő két hétben.  

 

 

Következő EHK ülés: 2014. május 22. (csütörtök) 17:00 

 

 

 Dávida Eszter Engert Attila 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2014. május 15. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Karok közti kollégiumi férőhelyosztás Farkas László 

 


