
EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2014. szeptember 18-án 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, Tompos Balázs, Varga Ágoston 

Vendég: Engert Attila (Diákközpont igazgató) 

 

1 Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Engert Attila beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történtekről. 

Tájékoztatta az EHK-t, hogy a gazdasági ügyintéző pozícióra kiírt pályázat a következő 

héten meghirdetésre kerül. Továbbá beszámolt a 2014. évi Állásbörze szervezéséről. 

Engert Attila elmondta, hogy a héten elkészült a félévre vonatkozó normatíva 

költségvetés kari felosztása, mely a héten megküldésre kerül részükre. Ezt követően 

elmondta, hogy az esélyegyenlőségi keret felhasználásával kapcsolatban egyeztetésen 

vett részt a héten, majd Rácz Tamás javasolta, hogy a döntés során elsősorban az 

Esélyegyenlőségi Bizottság véleménye kerüljön megfontolásra. Engert Attila 

tájékoztatta a karokat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeikről. Tovább elmondta, 

hogy a héten Süveges Péter (Diákközpont munkatárs) megküldte a karoknak a hallgatói 

kifizetések feltöltési határidejére vonatkozó féléves ütemezést. 

- Engert Attila távozott –  

1.2 Daku Dávid beszámolt a Rektori Tanácson, a vezetői és operatív értekezleteken 

történtekről. Itt elmondta, hogy a Rektori Tanács támogatta a Szenátusi Oktatási 

Bizottsági előterjesztéseket, köztük a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Msc 

mintatanterv módosítását. Továbbá tájékoztatta az EHK-t, hogy várhatóan a BME 

Gyűjtőszámla átkerül az ERSTE Bank Hungary Zrt-től a Magyar Államkincstárhoz. 

Daku Dávid elmondta, hogy az értekezleteken tárgyalták a BME kötődésű cégekre 

vonatkozó szabályozásokat a Költségvetési Szabályzatban, amivel kapcsolatban még 

nem alakult ki egységes álláspont. 

1.3 Daku Dávid kérte az EHK állásfoglalását a 2014. szeptember 19-i Szenátus Gazdasági 

Bizottsági ülésen megvitatása kerülő anyagokkal kapcsolatban, köztük különös 

tekintettel a HDÖK költségvetés problematikájával és a „rezsi” fizetésre vonatkozó 



szabályozásokkal kapcsolatban. Daku Dávid elmondta, hogy alapvetően a „rezsi” 

fizetési kötelezettségre vonatkozó szabályozás támogatandó, de annak mértékével, 

módjával, vonatkoztatási alapjával kapcsolatban számos kérdés és probléma merül fel.  

1.4 Daku Dávid elmondta, hogy a következő napon Szenátusi Gazdasági Bizottsági ülés 

lesz, ahonnan Farkas László, Molnár László és Rácz Tamás kimentését kérte. Az 

EHK helyettük Daku Dávidot, Jámbori Attilát és Somogyi Józsefet delegálta az 

ülésre, amelyet az EHK egyhangúlag 16-0-0 arányban támogatott.   

1.5 Daku Dávid elmondta, hogy a héten rendben lezajlott az Önkéntes Nap és a Sportnap, 

továbbá elmondta, hogy az Egyetemi Napok a mai napon ér véget.  

1.6 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy az előző hét során, a korábbi EHK döntésnek 

megfelelően, jelölte Gulyás Tibort a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának elnöki posztjára.  

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

elmondta, hogy a balatonlellei BME Ifjúsági Tábor nyári időszakra vonatkozó 

elszámolások elkészültek, hamarosan megküldésre kerülnek a karok részére. Továbbá 

emlékeztette a karokat arra, hogy a félév első hallgatói kifizetésének feltöltési 

határideje: 2014. szeptember 29 (hétfő) 8:00. Ezt követően Rácz Tamás kérte a 

karokat, hogy jelezzék a gazdasági felelősöknek, hogy az évkezdési adminisztráció okán 

egyes gazdasági folyamatok lelassulhatnak. Ezt követően beszámolt arról, hogy a K.III 

83. irodában beázások történtek. Somogyi József tájékoztatta az EHK-t a szakmai 

hétvége programjával kapcsolatosan. Valamint elmondta, hogy a stratégiai bizottság 

időpontja 2014. szeptember 24. (szerda) 17 óra, majd Daku Dávid hozzátette, hogy itt a 

Diákközpont szervezeti újragondolása, a HÖK Alapszabály és a Térítési és Juttatási 

Szabályzat módosítása is téma lesz. Somogyi József kérte a referenseket, hogy ha 

problémásak a bizottsági időpontok felé jelezzék. 

1.8 Rynkiewicz Ádám előterjesztette az Öntevékeny köri pályázat kiírására vonatkozó 

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

1.9 Molnár László ismertette a MŰHAL pályázatokra vonatkozó hirdetményeket (2. sz. 

melléklet).  

1.10 Nagy Renáta ismertette a Kollégiumi felszólalások kezelésére vonatkozó javaslatát (3. 

sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott.  



1.11 Rácz Tamás részletesen ismertette a félévre vonatkozó normatíva költségvetést. A 

2014/15/I tanévre vonatkozó hallgatói normatíva felosztására vonatkozó javaslatot (4. 

sz. melléklet) az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatta. 

1.12 Szipka Károly beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, a héten kb. 900 

hallgató lett átsorolva passzív félévre lejárt határidejű tartozás miatt, melynek a 

legnagyobb része ezt követően befizetésre került. Továbbá elmondta, hogy a héten 

egyeztetett a Központi és Tanulmányi Hivatal (KTH) munkatársaival a fizetésköteles 

kérvények miatt. Szipka Károly beszámolt a Felsőoktatási Információs Rendszerbe vitt 

adatok készenléti állapotáról, továbbá elmondta, hogy a héten egyeztetett Jobbágy 

Ákos (oktatási rektorhelyettes) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítási 

javaslatokról. Valamint elmondta, hogy a következő héten esedékes az finanszírozási 

státuszok közötti átsorolásokat érintő hallgatói Fórum.  Szipka Károly tájékoztatta az 

EHK-t, hogy az OHV kitöltöttség 42,5%-os mértékű. 

1.13 Nagy Renáta beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

Külső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a féléves feladatokat, valamint a nyári 

eseményeket vitatták meg. Hozzátette, hogy a 4 hétnél hosszabb szakmai 

gyakorlatokkal egyes karokon merült fel probléma. Ezt követően elmondta, hogy a kari 

referensek várhatóan még a héten megkapják a kollégiumokban lakó hallgatók aktív-

passzív státuszára vonatkozó kimutatást. Továbbá Nagy Renáta kérte, hogy a 

kollégiumi férőhely várólista feltöltés visszajelzésére vonatkozó üzenetet minden kar 

küldje meg az érintett hallgatóknak. Nagy Renáta elmondta, hogy a héten Belső 

Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a Térítési és Juttatási Szabályzat módosítási 

javaslataival és a féléves feladatokkal foglalkoztak, köztük a Műegyetemi Informatikai 

Rendszer kollégiumokra vonatkozó részeivel. Ezt követően Rátót János beszámolt 

arról, hogy a Wigner Jenő Kollégiumba ütemezett vizes-blokk felújítás harmada készült 

csak el a beköltözés időpontjáig, így ez az állapot számos problémát okoz a 

kollégiumban. Ezek alapján kérte az EHK-t, hogy mihamarabb gondolja át az itt lakók 

helyzetének megkönnyítésére vonatkozó lehetőségeket. 

1.14 Somogyi József beszámolt az szociális juttatások területén történtekről. 

1.15 Rynkiewicz Ádám beszámolt a gazdaság területén történtekről. Itt elmondta, hogy a 

héten az egyetemi hallgatói öntevékeny csoportok ügyeivel és pályázatával foglalkozott. 



1.16 Molnár László beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a holnapi 

napon egyeztetésen vesz részt a Testnevelési Központ munkatársaival az őszi félévben 

esedékes Sportösztöndíj pályázattal kapcsolatban. Továbbá tájékoztatta az EHK-t, hogy 

az Egyetemi BME ösztöndíjra megkezdődött a jelentkezés.   

1.17 Molnár László beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy szeptember 25-

én kerül megrendezésre a XXVII. 5vös5 km nevezetű sportesemény, amelyen az 

Egyetemünk hallgatói idén is nagy számban képviseltetik magukat. Az ezzel 

kapcsolatos szervezői teendőket Farkas Patrikkal közösen látják el. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Daku Dávid elmondta, hogy felkérte Varga Ágostont az EHK honlap egyszerűbb 

feladatainak a kezelésére.  

 

 

Következő EHK ülés: 2014. szeptember 25. (csütörtök) 17:00 

 

Budapest, 2014. szeptember 18. 

 

 

 Dávida Eszter Daku Dávid 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Egyetemi öntevékeny körök támogatására kiírt pályázat Rynkiewicz Ádám 

2 MŰHAL pályázatok Molnár László 

3 Kollégiumi férőhely pályázatokkal kapcsolatos felszólalások Nagy Renáta 

4 2014/15/I tanévre vonatkozó hallgatói normatíva felosztása Rácz Tamás 

 

 

 


