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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. október 27-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Andrási Norbert, Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Engert Attila, 

Farkas Patrik, Farkas Tímea, Fekete Dóra, Hoffer Dávid, Kálmán László, Kovács András, 

Králik Attila, Nagy Gábor, Rácz Tamás, Szentesi Anett, Vermes Boldizsár, Virányi Ágnes 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Szóba került a 

Kollégiumok jövője, az egységes üzemeltetés, illetve ennek hatásai. Kaszásné Mészáros 

Éva beszámolt egy programról, aminek keretein belül az intézmény lejelentette, hogy 

külföldi ingatlanja nincs, jelenleg pedig a belföldi ingatlanok lejelentését és felmérését 

végzi a GMF. Dr. Andor György elmondta, hogy az ÉL csarnok létesítésére és az ST 

épület átalakítására szerződést kötött az intézmény a nyertes pályázókkal. Elmondta, 

hogy a HÉROSZ Zrt. csődvédelmi eljárása nem hat ki a BME-re, ugyanis csak a cég 

leányvállalataival áll szerződésben az intézmény. 

1.2 Kovács András beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről, ahol a 2012-es 

tanévben létesítendő állami támogatású létszámokról esett szó. 

1.3 Kovács András beszámolt az EHK-DIK-MISZ-MISZISZ vezetői megbeszélésről, ahol 

megállapították, hogy a kari gazdálkodási problémák miatt a jövőben célszerű lesz 

kialakítani egy egy kapus gazdálkodási rendszert. Kérte, hogy az kari HK-k elnökei, EHK 

delegáltjai, is vegyenek részt a gazdasági képzéseken. 

1.4 Kovács András elmondta, hogy kedden reggel részt vett Kaszásné Mészáros Évával, 

Rémai Zsolttal és Péhl Gáborral egy a Kollégiumok Osztály jövő évi beruházásait 

érintő megbeszélésen. 

1.5 Kovács András a héten részt vett az Építész HK alakuló ülésén. 

1.6 Kovács András megkért mindenkit, hogy a kari HK tagjai a jövőben tartsák be a 

szervezeten kívül irányuló kommunikáció előzetesen elfogadott formáját, és szükséges 

esetekben egyeztessenek az EHK-val.  
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1.7 Kovács András elmondta, hogy egyedül az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselete 

jelezte számára, hogy a személyi változások nehézségeket okoznak nekik a HK ZH 

megírásakor.  

1.8 Vermes Boldizsár előterjesztette a rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó javaslatát 

(1. sz. melléklet). Ezt az EHK 16-0-0 arányban támogatta. 

1.9 Engert Attila előterjesztette teljesítmény alapú költségvetési összeg szétosztás elveire 

vonatkozó változatási javaslatát (2. sz. melléklet). Ezt az EHK 16-0-0 arányban 

támogatta. 

1.10 Hoffer Dávid elmondta, hogy az oktatás területén jelentős esemény nem történt az elmúlt 

ülés óta, a következő BOB ülést október 28.-án 15:00-kor tartja meg. 

1.11 Vermes Boldizsár elmondta, hogy elbírálták a beérkező fellebbezéseket: rendszeres 

szociális támogatásra 110 érkezett be, amiből 55-t fogadtak el, alaptámogatásra pedig 64 

érkezett be, amiből 15-t fogadtak el. A tanulmányi ösztöndíjhoz szükséges korrekciókat 

hétfőn kapták meg a kari ösztöndíj referensek, a 2 teljesítményindexet alkalmazó kar csak 

kedden kapta meg a szükséges listákat, így szerdán osztatták újra az ösztöndíjakat. A 

héten volt KSZB, ahol egyeztették a kari referensek vállalásait, szó esett az igazolás lista 

frissítéséről, a TJSZ 2. sz. mellékletének módosításáról, valamint egyeztették az 

időszakokat. Elmondta, hogy a Demján Sándor ösztöndíjhoz szükséges nyilatkozatot az 

EHK irodába kell majd leadni, és ezentúl mindenki tud majd jelentkezni,nem csak az, aki 

szociális támogatást is igényelt.  

1.12  Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy kedden 

részt vett egy fegyelmi tárgyaláson, ahol az Építészmérnöki Kar egy hallgatójának ügyét 

tárgyalták. A héten volt BKB, ahol átbeszélték a fegyelmi szabályzat ponttáblázatát, és a 

klubok rendkívüli nyitva tartását. Elmondta, hogy a végleges Házirendeket el kell 

fogadtatni a héten, ehhez kéri, hogy a kari HK elnökök jövő hét csütörtök délig írják azt 

alá az EHK irodában. 

1.13 Szentesi Anett elmondta, hogy volt a héten BPB, ahol belekezdtek a Bécsi ösztöndíjra 

beérkezett pályázatok elbírálásába, de egy jogi kérdés tisztázatlansága miatt, még nem 

véglegesítették azokat. Elmondta, hogy megtörtént az EBME pályázatok első körös 

elbírálása, ami november 2.-án folytatódik. 

1.14 Králik Attila elmondta, hogy november 4.-én tartja az első belső képzési bizottságot. 
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2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Berzlánovich Imre újra kéri, hogy a kari HK elnökök küldjék a jegyzettámogatás 

maradványának elköltésére a javaslatokat, amire a határidő november 3. 16:00. 

Elmondta, hogy a kari lapok közbeszerzési adatai megérkeztek. Imre Javasolta, hogy 

sport keret maradványából az EHK a Testnevelési Tanszéket, vagy a MAFC-ot 

támogassa ezt az EHK listás szavazás alapján3-15 arányban támogatta, így az EHK a a 

2012-es villanyfényes labdarúgó bajnokság támogatása céljából a MAFC-ot fogja 

támogatni. 

2.3 Králik Attila elmondta, hogy novemberben megkezdi a 2012-es Önkéntes Nap 

szervezését, ezzel kapcsolatban kéri a karok képviselőit a szervezésben való aktív 

részvételre. 
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Következő EHK ülés: 2011. november 3. (csütörtök) 18:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: 2011. november 9. (szerda) 16:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2011. november 2. (szerda) 12:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2011. november 2. (szerda) 17:00 

 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2011. október 27. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 rendkívüli szociális támogatás Vermes Boldizsár 

2 teljesítmény alapú költségvetési összeg szétosztás elve Engert Attila 

 


