
EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2014. szeptember 11-én tartott üléséről 

 

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

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

Ádám, Somogyi József, Szipka Károly, Varga Ágoston 

Késett: Szipka Károly, 

Kimentését kérte: Tompos Balázs 

Vendég: Engert Attila (Diákközpont igazgató), Nagy Gábor (Hallgatói Önkormányzatok 

Országos Konferenciája elnökségi tag), Orosz Gréta (Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

Hallgatói Képviselet elnök), Szabó Tamás (megbízott informatikai projektfelelős), Szepessy 

Zsófia (Hallgatói Külügyi Testület menedzser jelölt) 

 

1 Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Engert Attila beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történtekről. Itt 

beszámolt a Diákközpontot érintő személyi változásokról, köztük arról, hogy az új 

titkárnő Molnár Vivien, valamint elmondta, hogy szükséges még egy gazdasági 

ügyintéző felvétele is a közeljövőben. Ezt követően beszámolt arról, hogy rendben 

zajlik az Állásbörze szervezése. Engert Attila tájékoztatta az EHK-t, hogy a Felkészítő 

Napok főkoordinátora Panyi Anna, majd hozzátette, hogy a Felvételi kalauzzal 

kapcsolatos adatigénylések megküldésre kerültek a karok számára. Ezt követően Engert 

Attila tájékoztatta az EHK-t a karok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeiről. Engert 

Attila elmondta, hogy az intézményi normatíva költségvetésre vonatkozó adatokat 

várhatóan szeptember 15-e utána kapja meg. Továbbá elmondta, hogy az Oktatási 

Hivatal számára megküldésre került hiánypótlás a szakkollégiumok nyilvántartásba 

vétele kapcsán, várhatóan elfogadásra kerül. Engert Attila elmondta, hogy Rácz 

Tamás Gál Tibortól átvette a Németh Endre Mérőtelep (Göd) üzemeltetési feladatait, 

így kérte a karok, hogy a jövőben vele egyeztessenek.  

- Engert Attila távozott –  

- Szabó Tamás megérkezett -  

1.2 Szabó Tamás részletesen tájékoztatta az EHK-t a Műegyetemi Információs Rendszerrel 

(MIR) kapcsolatos jelentősebb történésekről. Itt elmondta, hogy nyáron lejárt a licensz 



szerződés a Webtown Informatikai Kft-vel, így újra szükséges dönteni a további 

együttműködésről, majd részletesen ismertette az erre vonatkozó javaslatát. Itt 

elmondta, hogy elkezdődött az új EHK honlap készítése, valamint hozzátette, hogy az 

Egységes Szociális Rendszer fejlesztésének befejezése az utolsó szakaszban van, így 

erre és az egyéb informatikai projektekre 5 millió Ft-ot javasolt elkülöníteni az EHK 

költségvetésében, mely célzottan kerülhet felhasználásra.  

1.3 Daku Dávid előterjesztette Szabó Tamásnak a Műegyetemi Információs Rendszer 

további üzemeltetésre, fejlesztésére vonatkozó javaslatát, amelyet az EHK egyhangúlag 

14-0-0 arányban támogatott.  

- Szabó Tamás távozott -  

- Nagy Gábor megérkezett-  

1.4 Nagy Gábor részletesen beszámolt a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának (HÖOK) munkájáról. Tájékoztatta az EHK-t a közelgő HÖOK 

elnökválasztásról, itt elmondta, hogy Gulyás Tibor (HÖOK alelnök) az egyik 

lehetséges jelölt.  

- Szipka Károly megérkezett - 

Ezt követően Daku Dávid kérte az EHK állásfoglalását Gulyás Tibor HÖOK elnöki 

posztjára való jelöléséről. A jelölést az EHK egyhangúlag 15-0-0 arányban támogatta. 

- Nagy Gábor távozott-  

1.5 Daku Dávid felkérte Jóvér Vivient a PR kommunikáció felelős pozíció betöltésére, 

amelyet az EHK 13-0-1 arányban támogatott. 

1.6 Daku Dávid felkérte Ónodi Áront a Külügyi referens pozíció betöltésére, amelyet az 

EHK 10-1-3 arányban támogatott.  

1.7 Daku Dávid felkérte Szabó Tamást a MIR és informatikai ügyek felelősének, így 

tevékenysége folytatására, amelyet az EHK 14-0-1 arányban támogatott. 

1.8 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t arról, hogy felkérte Dékány Donátot Diákközpont 

szakértőnek, különös tekintettel a szervezeti struktúra átgondolására. A felkérés 3 

hónapra szól, majd kérte az EHK állásfoglalását. A felkérést az EHK 14-0-1 arányban 

támogatta. 

1.9 Daku Dávid beszámolt a vezetői és operatív értekezleteken történtekről. Itt elmondta, 

hogy a Telekommunikációs és Informatikai Osztály tájékoztatta az értekezletet az 

egyetemi telekommunikációs hálózatra vonatkozó szabályok változásáról, 



fejlesztéseiről. Majd Fortuna Zoltán (költségvetési igazgató) ismertette az Egyetem 

féléves kontrolling jelentését. Elmondta, hogy a hallgatói kinnlevőség-kezelés kapcsán 

felmerült a költségtérítés/önköltség befizetéséi határidejének korábbra helyezése. Ezt 

követően Kökényesi László beszámolt az Állami Számvevőszéktől érkezett vizsgálat 

eredményéről. Daku Dávid ismertette a Campus térkép projekt aktuális állapotát. 

Továbbá elmondta, hogy a vezetői értekezlet tárgyalta a Költségvetési szabályzat 

módosítási javaslatait. 

-  Szepessy Zsófia megérkezett -  

1.10 Szepessy Zsófia részletesen ismertette a Hallgatói Külügyi Testület (HKT) menedzseri 

pozíciójára beadott pályázatát. Elmondta, hogy a már tradicionális rendezvények 

megtartása mellett, fontosnak tartja a tagszervezetek között lévő kapcsolatot 

szorosabbra alakítani és újragondolni a HKT gazdálkodását érintő kérdéseket. 

- Szepessy Zsófia távozott -  

1.11 Daku Dávid kérte az EHK állásfoglalását a HKT menedzseri pozíció betöltésével 

kapcsolatban. A jelöltet az EHK egyhangúlag 15-0-0 arányban támogatta. 

1.12 Daku Dávid beszámolt a Belső vezetői értekezleten történtekről. Itt elmondta, hogy 

várhatóan megjelenik az egyetemi klubokban a PayPass fizetési mód.  

1.13 Daku Dávid elmondta, hogy a héten egyeztetett Csőke Ritával (Jogi Csoport igazgató) 

az átsorolásokkal kapcsolatban, de további megbeszélések szükségesek. 

1.14 Daku Dávid elmondta, hogy a héten egyeztetett Rémai Zsolttal (GMF Kollégiumok 

Osztálya igazgató) az aktuális kollégiumokat érintő ügyekről. 

1.15 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t az egyetemi gólyatáborokkal kapcsolatos aggályos 

sajtóhírekről, majd kérte a karokat, hogy az esetleges félreértések elkerülése végett a 

kari hallgatói képviseletek elnökei egyeztessenek a saját kari vezetésükkel e kérdésben, 

és tájékoztassák őket a kari gólyatábor felépítéséről, rendszeréről, működéséről.  

1.16 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat tisztújító 

szavazásáról. Elmondta, hogy felkérte Molnár Lászlót a szavazás lebonyolítására, aki 

tájékoztatta az EHK-t, hogy 2014. szeptember 12-23-ig tart a jelölő időszak, majd a 

szavazni 2014. szeptember 25-30 között lesz lehetőségük a doktorandusz hallgatóknak.  

1.17 Daku Dávid kérte a karokat, hogy gondolják át a Neptun üzenetekkel kapcsolatos 

javaslataikat, melyek megküldésének a határideje 2014. szeptember 26. (péntek).  



1.18 Jóvér Vivien és Szipka Károly előterjesztette az OHV kampány költségvetésére 

vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban 

támogatott. 

1.19 Molnár László előterjesztette az Egyetemi BME Ösztöndíj pályázat hirdetményére 

vonatkozó javaslatát (3. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag 15-0-0 arányban 

támogatott. 

1.20 Somogyi József és Rácz Tamás beszámoltak alelnöki teendőikről. Itt Somogyi József 

elmondta, hogy az EHK szakmai hétvége időpontja 2014. október 3-5. Rácz Tamás 

tájékoztatta az EHK-t a normatíva és sport-kultúr költségvetéssel kapcsolatos félév eleji 

teendőkről.  

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

Külső Oktatási Bizottsági ülést. Itt beszéltek a Tanulmányi és Vizsgaszabályzattal 

kapcsolatos módosító javaslatokról, különös tekintettel a pótlási rendre. Ezt követően 

elmondta, hogy a Neptun kérvények elbírálásának határidejével kapcsolatos statisztikák 

megküldésre kerültek a karok részére.. 

1.2 Nagy Renáta beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Itt elmondta, hogy a 

héten a karok folyamatosan foglalkoztak a kollégiumi várólisták feltöltésével. Majd 

elmondta, hogy 2014. szeptember 14. (vasárnap) a határideje az elutasított kollégiumi 

férőhely pályázattal szemben beérkezett felszólalások véleményezésének. Ezt követően 

elmondta, hogy a következő héten Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tart, ahol a féléves 

feladatokat tekintik át. Nagy Renáta elmondta, hogy a héten egyeztetésen vett részt a 

Kollégiumok Osztályán, ahol a Térítési és Juttatás Szabályzat (TJSZ) módosítására 

irányuló javaslatokkal kapcsolatban további egyeztetés szükséges. Nagy Renáta 

elmondta, hogy a kollégiumi fegyelmi kártyák elkészültek, melyeket a következő héttől 

lehet átvenni az EHK irodában. Továbbá elmondta, hogy a következő héten Külső 

Kollégiumi Bizottsági ülést tart, ahol áttekintik a féléves feladatokat és az aktuális 

teendőket. 

1.3 Somogyi József beszámolt az szociális juttatások területén történtekről. Itt elmondta, 

hogy a héten a folyamatosan zajlottak a szociális ösztöndíj bírálók vizsgáztatásai. 

Továbbá beszámolt a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos 

tudnivalókról. Somogyi József tájékoztatta az EHK-t arról, hogy a TJSZ módosítási 

javaslatok megküldésére a következő hétig van lehetősége a karoknak. Ezt követően 



Somogyi József elmondta, hogy a héten Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági (HJB) ülésen 

vett részt. Itt tájékoztatta az EHK-t arról, hogy az egyik ügy kapcsán a HJB 

megsemmisítette az első fokú döntést és visszautalta újabb bírálásra az ügyet. Somogyi 

József elmondta, hogy újra elbírálták a hallgató rendszeres szociális ösztöndíj és 

alaptámogatás pályázatát, amely szerint a hallgató fellebbezése továbbra sem bizonyul 

jogosnak. Somogyi József előterjesztette az erre vonatkozó határozati javaslatát, 

amelyet a Szociális Bizottság egyhangúlag 15-0-0 arányban támogatott.  

1.4 Rynkiewicz Ádám beszámolt a gazdaság területén történtekről.  

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

héten Belső Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol az Egyetemi BME és az őszi 

ösztöndíj pályázatok ütemtervéről egyeztettek. 

1.21 Molnár László beszámolt a sport terültén történtekről. Itt elmondta, hogy a héten 

eredményesen lezajlott a teremosztás a Hallgatói Sport Bizottsági ülésen, majd 

beszámolt a Sportnapról.  

 

2 Egyebek: 

2.1 Daku Dávid kérte az EHK-t, hogy az ülésekre küldött előterjesztéseket küldjék meg 

egyúttal Encsy Orsolyának is, aki iktatja őket a jövőben. 

2.2 Rácz Tamás elmondta, hogy fontos a BME videoprojekt folytatása, így kérte az EHK-t, 

hogy aki érdeklődik a projekt iránt, az jelezze. 

2.3 Daku Dávid elmondta, hogy egy alapítvány megkereste az Egyetemünket egy ingyenes 

Hepatitis C szűréssel kapcsolatban. A feladat lebonyolítására felkérte Varga Ágostont. 

2.4 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t az Egyetemi Napok rendezvény programjáról. 

2.5 Szipka Károly kérte a karok segítségét az EHK TDK pályázat hirdetésben. 

2.6 Dávida Eszter elmondta, hogy Molnár Lászlóval dolgoznak egy Pro Juventute 

Universitatis díjazást érintő vitaanyagon. 

2.7 Somogyi József tájékoztatta az EHK-t, hogy hamarosan létesül a reguláris idegen 

nyelvű képzésben résztvevő hallgatókkal foglalkozó egyetemi mentorhálózat, valamint 

ismertette az ESN által szervezett, az orientációs hét finanszírozásával kapcsolatos 

szerződés fejleményeit.  

2.8 Somogyi József tájékoztatta az EHK-t Czinkóczki Krisztián elhunyt hallgatótársunk 

temetéséről. 



2.9 Jámbori Attila elmondta, hogy Kettinger Ádám Ottó leköszönt és helyette Rákos 

Olivért választották meg a Természettudományi Kar Hallgatói Képviselet új elnökének. 

 

Következő EHK ülés: 2014. szeptember 18. (csütörtök) 17:00 

 

Budapest, 2014. szeptember 11. 

 

 

 Dávida Eszter Daku Dávid 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 MIR fejlesztési javaslat Daku Dávid 

2 OHV kampány 2014/15/1 Jóvér Vivien, Szipka Károly 

3 Egyetemi BME ösztöndíj hirdetmény Molnár László 

 

 

 

 


