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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2014. február 6-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Daku Dávid, Dudás Ferenc, Engert Attila, Farkas László, Jámbori Attila, 

Molnár László, Nagy Gábor, Rácz Tamás, Rátóti János, Rynkiewicz Ádám, Somogyi József, 

Szabó Tamás, Szipka Károly, Tatár Gábor, Varga Károly 

Kimentését kérte: Dávida Eszter 

Vendég: Szabó Imre Ernő (Diákközpont igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre Ernő beszámolt az előző héten történtekről. Kérte a Kari Hallgatói 

Képviselteket, hogy állítsanak össze egy rövid ismertetőt a kari mentor-rendszerek 

működéséről. Elmondta, hogy a gazdasági évnyitás folyamatosan zajlik. Jelezte, hogy az 

Oktatás Hallgatói Véleményezése (OHV) kapcsán érkeztek észrevételek, melyek szerint 

eljárva dolgoznak az esetleges hibák javításán. Tájékoztatta az EHK-t, hogy a 

balatonlellei BME Ifjúsági Tábor felújításával kapcsolatos közbeszerzési pályázata 

hamarosan kiírásra kerül. 

1.2 Engert Attila beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt Süveges Péter 

(Diákközpont munkatárs) és Szabó Imre Ernő beszámolt a vezetői értekezletnek a 

Diákközpont tevékenységéről. Kökényesi László (gazdasági és műszaki főigazgató) 

beszámolt a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság aktuális ügymentében történtekről. 

Tájékoztatta az értekezletet, hogy a héten elkészült a brazil hallgatókkal kapcsolatos 

gazdasági elszámolás. Elmondta továbbá, hogy egyeztetésen vettek részt Klinghammer 

Istvánnál (felsőoktatásért felelős államtitkár) a felsőoktatási intézmények főigazgatói 

valamint a jövőben várhatóan 2 havonta lesznek ilyen ülések. A főigazgatói pályázatokat 

a jövőben az Emberi Erőforrások Minisztériumába kell leadni, és a minisztérium 

továbbítja az intézményeknek. A vezetői értekezlet áttekintette a kutatóegyetemi projekt 

jelenlegi állását. Becker Gábor (Építészmérnöki Kar dékán) jelezte, hogy a NEPTUN 

nem tud eltérő hallgatói csoportokat kezelni. A héten a Paks II projekt kapcsán érkezett 

egy delegáció, akik elmondták, hogy az Egyetem szemszögéből mire lehet számítani a 
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projekttel kapcsolatban, továbbá elmondták, hogy Aszódi Attila lesz a kapcsolattartó az 

egyetem részéről. 

1.3 Nagy Gábor beszámolt a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájában ülésein 

történtekről. 

1.4 Szipka Károly beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy Szabó 

Mihállyal (Központi Tanulmányi Hivatal igazgató) megkötésre került a DIK-KTH 

megállapodás. Tájékoztatta a képviseletet, hogy az Oktatás Hallgatói Véleményezésének 

(OHV) kitöltésével kapcsolatban fennakadások jelentkeztek, ezeket folyamatosan 

orvosolják a KTH munkatársai. Elmondta, hogy az Educatio Nonprofit Kft. jelezte, hogy 

lesz egy workshop az intézmények OHV rendszereiről, ezért ezzel kapcsolatban készít 

egy bemutatót az Egyetem OHV rendszeréről. 

1.5 Varga Károly beszámolt a kollégium területén történtekről. Elmondta, hogy minden 

karon lezajlott a kollégiumi férőhelyosztás, a beköltözések jelenleg zajlanak. Tájékoztatta 

az EHK-t, hogy hétfőn egy megbeszélésen vett részt a GMF Kollégiumok Osztályon 

Farkas Lászlóval a kollégiumi kérdőívek kiértékelésével kapcsolatban. Beszámolt róla, 

hogy a héten fegyelmi tárgyaláson vett részt. Jelezte, hogy a „kollégiumi mentor howto” 

elkészült, és kiküldte a karoknak. 

1.6 Somogyi József beszámolt a szociális juttatások területén történtekről. Elmondta, hogy 

múlt héten és a héten lezajlott a szociális pályázatot bírálók vizsgáztatása. Tájékoztatta a 

képviseletet, hogy kedden este az Egységes Szocális Rendszer (ESZR) túlterhelődött, 

emiatt a szociális pályázatok elektronikus leadási határidejét kitolták 2014. február 5. 

(szerda) 23:59-re. Beszámolt róla, hogy elkezdődtek kari szinten a bírálások, az 

aktuálisan felmerülő problémákat közösen kezelik. 

1.7 Molnár László beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy kedden 

Belső Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol a versenysport pályázat és a jó tanuló, jó 

sportoló pályázat hirdetményéről volt szó. Tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten Nagy 

Gáborral együtt a Külügyi ösztöndíj kiírás tervezetével foglalkoztak. Elmondta továbbá, 

hogy az Egyetemi BME ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatban folyamatosan tartja a 

kapcsolatot a pályázókkal a felmerülő kérdések miatt. 
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1.8 Rácz Tamás beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy jelenleg is 

folyik az új kifizetés kezelő rendszer tesztelése. Jelezte, hogy a félévben a kari ösztöndíj 

referensek már ezzel a rendszerrel fognak dolgozni. 

1.9 Daku Dávid beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy 2014. február 7-én 

(pénteken) Hallgatói Sport Bizottsági ülést fog tartani, melynek témája a beérkezett 

igénylések alapján, a tornatermek beosztása lesz. Tájékoztatta az EHK-t, hogy a 

villanyfényes bajnokság kilépett a MAFC-ból és belépett a BME Futsal sportegyesületbe. 

Beszámolt róla, hogy a közös egyetemi Jeges Est szervezése folyik, maga a rendezvény 

2014. február 20-án (kedd) lesz, valamint jelezte, hogy a karok a jövő hét folyamán 

kapják meg a jegyeket, plakátokat. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Engert Attila kérte a képviselőket, hogy küldjék meg időben a január havi 

munkabeszámolójukat. Majd kérte, hogy minden Kari Hallgatói Képviselet töltse ki az 

EHK Továbbképző Hétvége szekció beosztásával kapcsolatos táblázatot. 

2.3 Somogyi József elmondta, hogy az ERASMUS ügyekkel hétfőn részt vett egy 

megbeszélésen, ahol felosztottak minden feladatot. Ezt követően elmondta, hogy 2014. 

február 11-én (kedd) 17 órakor Campus Hungary tájékoztató fórum kerül 

megrendezésre. 

2.4 Molnár László elmondta, hogy 2014. február 12. (kedd) délig várja a Pro Juventute 

Universitatis díjjal kapcsolatos felterjesztéseket. 

 

Következő EHK ülés: 2014. február 13. (csütörtök) 17:00 

 

 Dudás Ferenc Engert Attila 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2014. február 06. 


