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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2014. június 19-én tartott üléséről 

 

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

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

Rynkiewicz Ádám, Somogyi József, Szipka Károly 

Kimentés: Rácz Tamás, Tompos Balázs 

Késik: Daku Dávid  

Vendég: Szabó Imre Ernő (Diákközpont igazgató) 

 

1 Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történtekről. Itt 

elmondta, hogy változás várható a kis értékű eszközök leltározásának 

dokumentációjával kapcsolatban. Valamint beszámolt a szakkollégiumok aktuális 

gazdasági ügyeiről. Ezt követően elmondta, hogy elégedettségi felmérést végez a 

Diákközpont a hallgatók körében a kollégiumi és juttatás ügyek valamint a Diákközpont 

szolgáltatásait illetően. Szabó Imre kérte a karokat, hogy kísérjék figyelemmel a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeiket.  

1.2 Engert Attila beszámolt a vezetői és operatív értekezleteken történtekről. Elmondta, 

hogy az értekezlet tárgyalta a félévzárással kapcsolatos teendőket, valamint Engert 

Attila bemutatta a hallgatói körben végzett kollégiumi elégedettséggel kapcsolatban 

készített felmérés eredményét. Ezt követen tárgyalták a nyári időszakra tervezett 

felújítási ügyeket, valamint Szabó Tibor (főtitkár) tájékoztatta az értekezletet a belső 

kontrollinggal kapcsolatos ügyekről.  

1.3 Engert Attila elmondta, hogy Szabó Tamás és Tatár Gábor mandátumának 

megszűnésével az EHK-nak új tagokat kell delegálnia a Szenátusi Tudományos 

Bizottságába, amelyre Jámbori Attila, Nagy Renáta és Ónodi Áron jelentkeztek. A 

jelentkezők a fenti sorrendben rendre 7-9-7 szavazatot kaptak.  

- Daku Dávid megérkezett-  



 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.I.em.61. 

Hallgatói Önkormányzat Tel.: 463-3836, Fax: 463-3718 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu 

 

Az újabb szavazás során Jámbori Attila és Ónodi Áron rendre 6-6 szavazatot, majd az 

újabb szavazás során 8-4 szavazatot kaptak. Jámbori Attilát a megerősítő szavazás 

során 13-0-0 arányban egyhangúlag támogatta az EHK, így az EHK Jámbori Attilát és 

Nagy Renátát delegálta a Szenátusi Tudományos Bizottságába. 

1.4 Engert Attila elmondta, hogy 2014. június 24-én (kedd) Szenátusi Oktatási Bizottsági 

ülés lesz, melyen Szipka Károly nem tud részt venni, így a helyettesítésre Jámbori 

Attila és Jóvér Vivien jelentkeztek, akik a fenti sorrendben rendre 4-8 szavazatot 

kaptak. A megerősítő szavazás során Jóvér Vivient egyhangúlag 13-0-0 arányban 

támogatta az EHK.  

1.5 Daku Dávid előterjesztette az Egyetemi sport koncepcióra vonatkozó javaslatát (1. sz. 

melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag 14-0-0 arányban támogatott. 

1.1 Szipka Károly beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, a héten Belső és 

Külső Oktatási Bizottsági ülést tartott. Itt beszéltek az Oktatás Hallgatói 

Véleményezésével kapcsolatos aktuális ügyekről, különösen az év végi értékelésekről. 

Valamint elmondta, hogy a héten egyeztetésen vettek részt Tompos Balázs a Központi 

Tanulmányi Hivatalban (KTH) a Neptun kérvények felülvizsgálatával és javításával 

kapcsolatban. Ezt követően Szipka Károly elmondta, hogy a Külső Oktatási Bizottsági 

ülésen beszéltek a Támpont Iroda és a Kari Hallgatói Képviseletek közötti 

kapcsolattartás lehetőségeiről, valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatból készült 

’oktatási kisokosról’. Szipka Károly tájékoztatta az EHK-t, hogy a tegnapi napon a 

KTH értesítette az érintett hallgatókat a finanszírozási státusz változásukkal 

kapcsolatban. Itt kiemelte, hogy az érintett hallgatók élhetnek a fellebbezés 

lehetőségével, valamint minden további információért a KTH-hoz érdemes fordulniuk.  

1.2 Farkas László beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy nyári 

kollégiumi férőhely jelentkezés határideje 2014. június 15. (vasárnap) éjfélre módosult, 

mivel technikai probléma jelentkezett a jelentkezési felületen. Továbbá elmondta, hogy 

a karok megküldték számára a kollégiumi férőhelyek 2%-nak nyári felhasználására 

vonatkozó igényeiket. Farkas László beszámolt arról, hogy a kollégiumi elégedettségi 

kérdőív kitöltése igen magas arányú, melyet 2014. június 23. (hétfő) lehet kitölteni.  

1.3 Somogyi József beszámolt az szociális juttatások területén történtekről. Itt tájékoztatta 

az EHK-t az aktuális ügyekről az Egységes Szociális Rendszer fejlesztésével és 
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elindításával kapcsolatban, valamint elmondta, hogy 2014. június 24-én (kedd) Külső 

Szociális Bizottsági ülést tart. 

1.4 Molnár László beszámolt a pályázatok területén történtekről.  Itt elmondta, hogy a 

következő héten kerülnek elbírálásra az utazási pályázatok, valamint tájékoztatta az 

EHK-t, hogy a köztársasági ösztöndíjjal kapcsolatos kérvény leadási határideje 2014. 

június 20. (péntek) 12 óra. 

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

koncepció előkészítésével foglakozott bizottság keretien belül valamint beszámolt a 

nyári időszakra vonatkozó sport teendőkről. Ezt követően elmondta a Sportpályázattal 

kapcsolatban, hogy minden megítélt tétel megrendelésre került, így a közeljövőben meg 

fognak érkezni.  

 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Dávida Eszter kérte a karok segítségét az EHK nyári tábor szakmai programjára 

vonatkozó igényfelmérés kitöltésében, majd elmondta, hogy ez alapján kerül kialakításra 

a program. 

2.3 Somogyi József tájékoztatta az EHK-t arról, hogy az ESTIEM CM szervezésével 

kapcsolatos találkozó lesz a következő héten, valamint kérte a karok segítségét az 

ERASMUS+ szakmai gyakorlatos ösztöndíj hirdetésében. 

2.4 Daku Dávid kérte a referenseket, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek negyedéves 

teljesítmény alapú értékeléséhez küldjék meg Rácz Tamásnak a megfelelő adatokat. 

2.5 Jóvér Vivien kérte az EHK tagjait, hogy a karok részére szánt hirdetményeket neki 

küldjék meg, majd ő továbbítja a megfelelő címzetteknek.   

 

 

Következő EHK ülés: 2014. június 26. (csütörtök) 17:00 

 

Budapest, 2014. június 19. 
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 Dávida Eszter Engert Attila 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Egyetemi hosszútávú sport koncepció Daku Dávid 

 

 


