
EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2014. október 16-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Daku Dávid, Farkas László, Jámbori Attila, Molnár László, Nagy Renáta, Ónodi 

Áron, Rácz Tamás, Rátóti János, Rynkiewicz Ádám, Somogyi József, Szipka Károly, Tompos 

Balázs 

Késett: Varga Ágoston 

Kimentését kérte: Dávida Eszter, Jóvér Vivien 

Vendég: Németh Ákos Zoltán (Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

elnök), Varró Gergő (Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet elnök) 

1 Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Daku Dávid köszöntötte Varró Gergőt, a Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének 

újdonsült elnökét, illetve Németh Ákos Zoltánt, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 

Kar Hallgatói Képviseletének elnökét, majd ismertette az ülés napirendjét.  

1.2 Daku Dávid beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történtekről. Elmondta, 

hogy a balatonlellei ifjúsági tábor személyzetét illetően változás történt, valamint 

elmondta, hogy a gyűjtőszámlával kapcsolatos változások előreláthatólag a határidő 

lejárta előtt befejeződnek. Daku Dávid elmondta, hogy a Hallgatói Önkormányzatok 

Országos Konferenciája részéről érkezett, a BME HÖK alumni programjával kapcsolatos 

kérdések megválaszolásra kerültek.  

1.3 Daku Dávid beszámolt a vezetői és operatív értekezleteken történtekről. Az 

értekezleteken az EHK módosító javaslatáról volt szó a Térítési és Juttatási Szabályzattal 

kapcsolatban. Elmondta továbbá, hogy a Szenátus állandó bizottságai a következő 

ülésükön szintén napirendre tűzik a módosító javaslat tárgyalását. 

1.4 Daku Dávid elmondta, hogy az egyeztetések következtében további apró módosítások, 

pontosítások váltak szükségessé, ezért ismertette a TJSZ módosítással kapcsolatos 

pontosított előterjesztését, amit az EHK egyhangúlag, 12:0:0 arányban támogatott. 

1.5 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy október 17-19-én kerül megrendezésre a HÖOK 

elnökválasztó Közgyűlése, majd ezt követően ismertette a Közgyűlés programját, 

valamint az egyedüli elnökjelölt, Gulyás Tibor (Pécsi Tudományegyetem) pályázatát. 

1.6 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy az elmúlt hétvégén egyeztetett Dékány 

Donáttal a Diákközpont felülvizsgálatával és átalakításával kapcsolatos teendőkről. 



Elmondta, hogy Dékány Donát a jövő hét folyamán fel fogja venni a kapcsolatot a 

Diákközpont munkatársaival, illetve amennyiben igény van rá, szívesen áll az EHK tagok 

rendelkezésére is. Farkas László jelezte, hogy a témával kapcsolatban ő maga is szeretne 

egyeztetni az érdeklődő képviselőkkel. 

1.7 Daku Dávid kérte az érintett EHK képviselőket, hogy az előzetesen megbeszélt 

munkaanyagokat mielőbb küldjék részére.  

1.8 Daku Dávid beszámolt az október 14-i, keddi elnöki értekezleten történtekről, ahol 

szintén a TJSZ módosítással kapcsolatos előterjesztésről volt szó. 

1.9 Daku Dávid beszámolt az október 14-i, keddi belső vezetői értekezletről, ahol az október 

15-16-i Műegyetemi Állásbörzéről is volt szó.  

1.10 Molnár László ismertette előterjesztését az Egyetemi BME ösztöndíj eredményével 

kapcsolatban, amit az EHK egyhangúlag, 12:0:0 arányban támogatott. 

1.11 Jámbori Attila tájékoztatta az EHK-t arról, hogy a Magyar Közgazdasági Társulat BME-

s alszervezetet szeretne létrehozni, amely szakkollégium formájában képzelte el a 

működését. A szakkollégiumi megalakulás során felmerülő aggályok miatt az EHK 

elhalasztotta az MKT BME, mint szakkollégium nyilvántartásba vételéről szóló döntését. 

1.12 Somogyi József és Rácz Tamás beszámoltak az alelnöki teendőikről. Somogyi József 

kérte az EHK tagjait, hogy a Belső Stratégiai Bizottság ülésein lehetőségükhöz mérten 

minél többen vegyenek részt. Rácz Tamás elmondta, hogy a héten a normatív 

kifizetésekkel kapcsolatos adatszolgáltatással foglalkozott, és megköszönte a kari 

referensek segítségét.  

1.13 Rynkiewicz Ádám kérésére Daku Dávid elmondta, hogy a HÖOK a november 7-9-én 

megrendezésre kerülő Továbbképző Hétvégéről csak az Elnökválasztó Közgyűlés után 

fog részletes tájékoztatást adni a felsőoktatási intézmények számára. 

1.14 Szipka Károly beszámolt az oktatás területén történtekről. Itt elmondta, hogy a héten 

egyeztetett Jobbágy Ákossal (oktatási rektorhelyettes) a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatot érintő módosítási javaslatokról, illetve ezekről a javaslatokról volt szó 

a Külső Oktatási Bizottság ülésén is. Elmondta továbbá, hogy a TVSZ módosítás egyes 

részeiben a Doktorandusz hallgatók is érintettek, ezért fel fogja venni a kapcsolatot az 

Egyetemi Doktorandusz Képviselet elnökével, és tájékoztatni fogja az aktuális 

tudnivalókról. Szipka Károly beszámolt a KTH hivatalvezetői értekezleten történtekről. 

Itt az ugyanazon a szakon két élő képzéssel rendelkező hallgatók pénzügyi problémáiról, 



valamint a FIR adatmódosítás miatt a tanév közben átsorolt hallgatók helyzetéről volt szó. 

Szipka Károly elmondta, hogy ez utóbbi probléma nem csak az Egyetemen, hanem 

országos szinten is jelentős számú hallgatót érint, ezért mindenképpen javasolt felvenni a 

kapcsolatot a HÖOK illetékeseivel a további intézkedések ügyében.  Szipka Károly 

elmondta, hogy a Belső Oktatási Bizottság legutóbbi ülésén az egyes futó projektekről 

volt szó. 

- Varga Ágoston megérkezett - 

1.15 Nagy Renáta beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a GMF 

Kollégiumok Osztálya jelezte neki, hogy a szeptemberi hónap végén több, mint 30 üres 

férőhely volt a BME kollégiumaiban, de a kari referensek közreműködésének 

segítségével az üres férőhelyek nagy része már feltöltésre került. Elmondta továbbá, hogy 

az elmúlt héten egyeztetett a Kollégiumok Osztályával az aktuális ügyekről.  Rátóti 

János és Farkas László jelezték, hogy Wigner Jenő Kollégium szeptemberben felújított 

épületében beáztak az új vizes blokkok. Nagy Renáta ezzel kapcsolatban elmondta, hogy 

a Kollégiumok Osztálya értesült a problémáról és intézkednek, hogy a hibák kijavítása 

mihamarabb megtörténjen. Nagy Renáta tájékoztatta az EHK-t, hogy a múlt héten 

egyeztetett Csiki Tiborral (GMF KO igazgatóhelyettes) a kollégiumi büfék 

üzemeltetéséről szóló pályázat kiírásával kapcsolatban.  

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

hogy a jövő héten KSZB ülést tart, ahol a szociális ösztöndíjak eredményével kapcsolatos 

felszólalásokról lesz szó. 

1.17 Rynkiewicz Ádám beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy az 

egyetemi öntevékeny köröket tájékoztatta az aktuális tudnivalókról, illetve elmondta, 

hogy megkezdte a Hallgatói Külügyi Testület (HKT) gazdasági tevékenységének 

átvilágítását. 

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

Egyetemi BME ösztöndíj pályázatok elbírálása sikeresen megtörtént, illetve a Sportszer 

– és Sportpálya támogatási pályázatok eredményével kapcsolatos előterjesztése a 

következő ülésre érkezik. 

1.19 Molnár László beszámolt a sport terültén történtekről. Itt elmondta, hogy ma délután az 

Egyetemi Sportbizottság ülésén vett részt, ahol az új Tüske Csarnok használatáról, 



valamint a Bogdánfy utcai sporttelep fejlesztéséről volt szó. Elmondta továbbá, hogy ma 

részt vett a Tüske Csarnok bejárásán. 

2 Egyebek: 

2.1 Daku Dávid arra kérte az EHK tagokat, hogy az elmúlt időszakról szóló 

munkabeszámolóikat október 20. (hétfő) 15:00-ig küldjék meg részére. 

2.2 Szipka Károly beszámolt a TDK-t érintő ügyekről. 

2.3 Nagy Renáta beszámolt róla, hogy ismételten felmerültek problémák a karok rádióinak a 

jogdíjaival kapcsolatban, ezért kezdeményezni fogja, hogy egy közös egyeztetésen 

találjanak rá megoldást. 

 

Következő EHK ülés: 2014. október 30. (csütörtök) 17:00 

 

Budapest, 2014. október 16. 
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 Emlékeztetővezető Elnök 

 

 


