
EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2014. szeptember 25-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, Tompos Balázs, Varga Ágoston 

Kimentését kérte: Szipka Károly 

Vendég: Andor György (általános rektorhelyettes) 

 

1 Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Daku Dávid ismertette a napirendet, majd elmondta, hogy az EHK ülés után EHK 

elnökválasztó, majd EHK alakuló, végül EHDK ülés lesz. 

1.2 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy 2014. szeptember 29-én (hétfő) Szenátus ülés 

lesz, melynek napirendi pontjai: A BME Felvételi és átvételi szabályzatának 

módosítása, A Költségvetési Szabályzat kari és HDÖK költségvetésekkel és cégekkel 

kapcsolatos részeinek módosítása, A Villamosmérnöki és a Mérnök informatikus 

mesterszakok módosított tantervének akkreditációja, Egyebek.  

- Andor György megérkezett –  

1.3 Andor György részletesen ismertette a 2014. szeptember 29-i Szenátus ülésre 

előterjesztett javaslatát a Költségvetési Szabályzat kari és HDÖK költségvetések és 

cégekkel kapcsolatos részeinek módosítására.  

- Andor György távozott -  

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

történtekről. Itt elmondta, hogy többek között beszéltek a Magyar Akkreditáció 

Bizottság vizsgálatával kapcsolatban a karok közötti átoktatásokról, valamint a Szenátus 

ülés előterjesztéseiről. 

1.5 Daku Dávid beszámolt az előző hét Szenátusi Gazdasági Bizottság ülésein történtekről. 

1.6 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t arról, hogy Jóvér Viviennel és Szabó Tamással 

foglalkoztak az EHK honlap fejlesztésével és átgondolásával. 

1.7 Molnár László előterjesztette a Sportösztöndíj hirdetményére vonatkozó javaslatát (1. 

sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatott. 

http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20140929/1_FelviAtv_Szab.docx
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20140929/1_FelviAtv_Szab.docx
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20140929/2_ktgszab_mod.pdf
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20140929/2_ktgszab_mod.pdf
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20140929/3_VIK_MSctanterv.docx
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20140929/3_VIK_MSctanterv.docx


1.8 Rácz Tamás részletesen ismertette az 2014/15/I félév hallgatói normatíva felosztására 

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

arányban támogatott. 

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

kérte a referenseket, hogy 2014. szeptember 29-ig (hétfő) küldjék meg részére a Kari 

Hallgatói Képviseletek teljesítmény alapú támogatására vonatkozó értékeléseket. Rácz 

Tamás elmondta, hogy a héten tájékoztatta az karokat a félévi hallgatói normatíva 

keretükről. Valamint megküldte az ösztöndíj-táblákat a kari referensek részére, továbbá 

emlékeztette a karokat, hogy a félév első hallgatói kifizetéseinek feltöltési határideje: 

2014. szeptember 29. (hétfő) 8:00. 

1.1 Daku Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Itt elmondta, hogy az elmúlt 

héten rendben lezajlott az átsorolásokkal kapcsolatos hallgatói fórum. Valamint 

elmondta, hogy a héten elkészült az OHV honlap, így a kimutatások könnyen 

hozzáférhetőek az oktatók és hallgatók számára. 

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

az üres kollégiumi férőhelyek feltöltésével foglalkozott, valamint hozzátette, hogy az 

aktív-passzív státusszal kapcsolatos kimutatások megküldésre kerültek a karok részére. 

Továbbá Nagy Renáta elmondta, hogy a héten elkészítette a Kari Hallgatói 

Képviseletek teljesítmény alapú támogatásának kollégiumokra vonatkozó értékelését. 

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

az EHK-t, hogy a karokon történik a rendszeres szociális ösztöndíj és az alaptámogatás 

elbírálása, mely a következő héten fejeződik be. Továbbá elmondta, hogy a héten a 

rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat bírálással foglalkoztak. 

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

héten egyeztetett több egyetemi hallgatói öntevékeny csoporttal. 

1.11  Molnár László beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy 45 

hallgató adott be Egyetemi BME ösztöndíj pályázatot, melyeknek az elbírálása a 

következő héten történik.  Elmondta továbbá, hogy egyeztetett Ónodi Áronnal az 

Egyetemi Külügyi ösztöndíjról, melynek kiírásáról a következő ülésre érkezik 

előterjesztés. 



1.12 Molnár László beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy a 

Sportösztöndíjra a következő két hétben érkezhetnek be pályázatok. Továbbá elmondta, 

hogy a mai napon sikeresen lezajlott az 5vös5 km elnevezésű futóverseny.  

1.13 Jóvér Vivien elmondta, hogy a héten publikálásra került az OHV honlap, így az ezzel 

kapcsolatos teendőkkel foglalkozott. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Daku Dávid elmondta, hogy Farkas Lászlót felkérte a Diákközpont szervezeti 

felépítésének átgondolása kapcsán az EHK részéről az elnök és alelnökök mellett 

projektfelelősnek. 

2.2 Dávida Eszter kérte az EHK segítségét az 2014. évi nyári EHK tábor kiértékelő 

kitöltésének hirdetésében, majd Daku Dávid hozzátette, hogy a kitöltés határideje: 

2014. szeptember 29. (hétfő) éjfél, mely KHK teljesítmény alapú támogatásának részét 

képzi. 

2.3 Molnár László és Nagy Renáta beszámoltak a Gépészmérnöki Kar Hallgatói 

Képviseletének tisztújításával kapcsolatban. 

 

 

Következő EHK ülés: 2014. október 2. (csütörtök) 17:00 

 

Budapest, 2014. szeptember 25. 

 

 

 Dávida Eszter Daku Dávid 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Sportösztöndíj hirdetmény Molnár László 

2 2014/15/I félév hallgatói normatíva felosztására vonatkozó módosítás Rácz Tamás 

 

 


