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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2014. június 26-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Dudás Ferenc, Engert Attila, Farkas László, Jámbori Attila, Jóvér Vivien, 

Molnár László, Nagy Renáta, Ónodi Áron, Rácz Tamás, Rátóti János, Rynkiewicz Ádám, 

Somogyi József, Szipka Károly, Tompos Balázs 

Kimentés: Daku Dávid, Dávida Eszter 

Vendég: Szabó Imre Ernő (Diákközpont igazgató) 

 

1 Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történtekről. Itt 

tájékoztatta a karok a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről, amiről a karokat 

értesítette. 

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

hogy itt az értekezlet megtette az állásfoglalását az Gazdasági és Műszaki 

Főigazgatóság (GMF) igazgatóhelyettesi pályázataival kapcsolatban. Ezt követően 

tájékoztatta az EHK-t, hogy várhatóan 2014. szeptember 1-től kezdődően 

Egyetemünkön is életbe lép a kancellári rendszer. Ehhez kapcsolódóan az értekezlet 

készít egy összefoglalót az Egyetem belső működésével kapcsolatban. 

1.3 Engert Attila elmondta, hogy 2014. június 30-án (hétfő) Szenátusi ülés lesz, melyről 

Dudás Ferenc és Daku Dávid kimentését kérte. A helyettesítésükre Jámbori Attila és 

Nagy Renáta jelentkezett. A jelentkezőket az EHK a fenti sorrendben 12-12 arányban 

támogatta, így ők helyettesítik Dudás Ferencet és Daku Dávidot a Szentáus következő 

ülésén. 

1.4 Farkas László előterjesztette a kollégiumi mentori pályázatok eredményére vonatkozó 

javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag 14-0-0 arányban támogatott.  

1.5 Jámbori Attila előterjesztette a BME szakkollégiumok támogatására kiírt pályázat 

második fordulójának eredményére vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az 

EHK egyhangúlag 14-0-0 arányban támogatott. 
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1.6 Tompos Balázs előterjesztette a „BME az EFOTT-on” Civil Tér pályázatainak 

eredményére vonatkozó javaslatát (3. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag 14-

0-0 arányban támogatott. 

1.7 Rácz Tamás beszámolt a gazdaság területén történtekről. Tájékoztatta az EHK-t, hogy 

megérkeztek a karok költségvetéseire vonatkozó módosítási javaslatok, melyekről 

beszámol az áttekintés után. Ezt követően elmondta, hogy a holnapi nap folyamán a 

Balatonlellei BME Ifjúsági Tábor nyári szabályaival kapcsolatban Molnár László 

segítségével ülést tart. 

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

támogatott/finanszírozott félévek kiszámításával kapcsolatban folyamatos 

egyeztetéseket folytat a felekkel. Tájékoztatta az EHK-t, hogy a tárgyfelvétel során a 

NEPTUN rendszer egy váratlan hiba következtében az eredeti terhelés negyedét bírta el, 

ezért rendkívül nehezen zajlott le az előzetes tárgyfelvétel. Ezt követően beszámolt róla, 

hogy a héten oktatási dékánhelyettesi értekezlet volt, valamint holnap találkozik 

Jobbágy Ákos oktatási rektor helyettes úrral. 

1.9 Farkas László beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy rendben 

lezajlott a nyári kollégiumi jelentkezés. Ezt követően beszámolt arról, hogy a héten 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, amin az őszi kollégiumi jelentkezés határidőit 

egyeztették.  

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

elkészített egy előzetes igazoláslista tervezetet, amit véleményez a Belső Szociális 

Bizottság is. Tájékoztatta az EHK-t, hogy az új Egységes Szociális Rendszer 

elkészítésével kapcsolatban folyamatos egyeztetéseket folytat a Webtown céggel, 

valamint ügyintézés alatt van a szerződés megkötése is. 

1.11 Molnár László beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy közel 

200 fő jelentkezett köztársasági ösztöndíjra, valamint elmondta, hogy a következő hét 

során kapja meg a szükséges dokumentumokat a pályázatok elbírálásához. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 
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2.2 Engert Attila elmondta, hogy a Hallgatói Külügyi Testület (HKT) vezetőjével, Igaz 

Mátéval történt egyeztetés után megállapodtak, hogy a jövőben nem folytatja a munkát, 

így a HKT vezetői pozíciójára az EHK pályázatot ír ki. 

2.3 Jámbori Attila tájékoztatta az EHK-t arról, hogy Andor György általános rektor 

helyettes úr kérésének megfelelően, a közös Fotó pályázat kiírását elkészítette. 

 

Következő EHK ülés: 2014. július 24. 

 

Budapest, 2014. június 26. 

 

 

 Dudás Ferenc Engert Attila 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Kollégiumi mentori pályázatok eredménye Farkas László 

2 BME szakkollégiumok támogatására kiírt pályázat második fordulójának eredménye Jámbori Attila 

3 BME az EFOTT-on Civil Tér pályázatok eredménye Tompos Balázs 

 

 


