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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. november 3-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 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató); Németh Ádám (MISz Nonprofit Kft 

ügyvezető); 

 

1. Beszámolók, előterjesztések: 

1.1. Szabó Imre beszámolt a Diákközpont ügymenetéről, elmondta, hogy a közelgő Nyílt 

Napra várja a kari segítőket. Elmondta, hogy a megváltozott vagyonnyilatkozat tételi 

szabályok miatt hamarosan megírja a felkérő leveleket az érintett karok képviselőnek. 

Elmondta, hogy ezen túl személyi juttatásokról szóló számlát csak az egyetemmel 

alkalmazásban álló személyek után lehet elszámolni. 

- Szabó Imre távozott - 

1.2. Németh Ádám beszámolt a MISz Nonprofit Kft. ügymenetéről, ahol az elmúlt 

időszakban sikeresen lezajlott 2011-es BME Állásbörze szervezése, és megkezdték a 2012-

es Állásbörze előkészületeit. Elmondta, hogy a Szkéné Színházban elindult az évad, de a 

felújítások még nem zárultak le teljesen. 

- Németh Ádám távozott - 

1.3. Kovács András jelezte, hogy a múlt heti munkaszüneti napok miatt nem volt vezetői, 

illetve operatív értekezlet. 

1.4. Kovács András elmondta, hogy az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal 

történt egyeztetések során felmerült a jövőben 3 finanszírozási forma kialakítása a 

felsőoktatásban: a, teljes mértékben államilag finanszírozott; b, 50%-ban állami 

finanszírozás, és 50 %-ban önköltséges finanszírozási forma; c, teljes mértékben önköltséges 

forma, aminek megtámogatására kidolgozna a kormányzat egy úgy Diákhitel konstrukciót. 

Kovács András kérte az EHK-t, hogy véleményezze ezt a lehetőséget. Az EHK megvitatta 

a kérdést, és arra a megállapításra jutott, hogy megfelelő állásfoglaláshoz több információ 
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szükséges. Amennyiben részletes számok állnak rendelkezésre az egyes finanszírozási 

formában meghirdetett létszámokra vonatkozóan, az EHK tovább tárgyalja a kérdést. 

1.5. Kovács András beszámolt az EHK-DIK-MISZ-MISZISZ vezetői megbeszélésről, 

ahol áttekintették a szervezetek működéséhez szükséges létszám és terület bővítések 

lehetőségeit. Elmondta, hogy nagyobb helyiség elrendezési koncepción dolgoznak, aminek a 

keretein belül közös elvek alapján újra rendeznék a helyiségek szervezetek közötti 

elosztását. 

1.6. Kovács András elmondta, hogy a múlt héten Dr. Péceli Gábor rektor felkért több 

szervezeti egységet, így a HÖK-öt is, hogy alkosson véleményt a közelgő rektorválasztáson 

általa támogatandó személyekről. Kovács András kérte, hogy a kari HK-k egy rövid 

indoklás keretében november 10-ig hivatalos levélben küldjék meg számára, a saját karukról 

ki az a maximum 2 ember, akit alkalmasnak tartanának. 

1.7. Kovács András elmondta, hogy várhatóan a portal.bme.hu felületen a következő 

félévhez szükséges szociális felület teljes mértékben, míg a kollégiumi felület csak 

egyszerűsített formában lesz lefejlesztve, ennek oka a beszerzési stop okozta fizetési 

probléma. Kovács András javasolja, hogy portal.bme.hu további fejlesztésére az EHK 

különítsen el 40 millió forintot, ezt az EHK 16-0-0 arányban támogatta. 

1.8. Kovács András elmondta, hogy a lezárult a KTH igazgatói munkakörének betöltésére 

vonatkozó pályázatok leadási határideje, a beérkezett 3 pályázat olvasható a rektori kabinet 

honlapján. Jelezte, hogy Dr. Szabó Mihály kérésére vendégül látja őt az EHK november 

17.-e ülésén. 

1.9. Kovács András elmondta, hogy ebben az évben az idő szűkössége miatt az előre 

tervezettől eltérően valósulnak a továbbképző hétvégék. Az EHK végül arra az álláspontra 

jutott, hogy a mindkét továbbképző hétvégéjét a következő évben tartja meg. 

1.10. Kovács András ismét kérte, hogy minden kar jelezze a HÖOK vezetőképzőn való 

részvételi szándékát. Ezek után Kovács András javasolja, hogy a jövőben az EHK 

finanszírozza meg karonként a 2 EHK delegált részvételét teljes mértékben, illetve minden 

további résztvevőét 50%-os mértékben, ezt az EHK 16-0-0 arányban támogatta. 

1.11. Szentesi Anett előterjesztette a Bécsi ösztöndíjra vonatkozó javaslatát (1. sz. 

melléklet). Andrási Norbert jelezte, hogy érintettség miatt nem kíván szavazni. Az EHK az 

előterjesztést 15-0-0 arányban támogatta. 
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1.12. Szentesi Anett előterjesztette a sport ösztöndíjra vonatkozó javaslatát (2. sz. 

melléklet). Fekete Dóra szóban egészítette ki azzal, hogy az előző pályázat lezárását követő 

időszakot számítsuk pályázati időszaknak. Az EHK az előterjesztést 16-0-0 arányban 

támogatta. 

1.13. Kovács András előterjesztette a BME-n működő Szakkollégiumok működési 

pályázatát (3. sz. melléklet). Ezt az EHK 15-0-1 arányban támogatta. 

1.14. Kovács András elmondta, hogy Igaz Máté felkereste őt azzal a kéréssel, hogy az EHK 

támogassa meg az IASEC konferencia látogatását (4. sz. melléklet). A kérvényt az EHK 0-

14-2 arányban nem támogatta. 

1.15. Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Az elmúlt időszakban volt 2 

alkalommal BOB, ahol szó volt a video.bme.hu koncepciójáról, és az OHV kérdésekről, 

amiről elmondta, hogy minden tárgy típushoz külön kérdőíveket generáltat le, ezek 

kidolgozása folyamatban van. Jelezte, hogy a következő hét folyamán kerül sor az OHV 

nyeremények kisorsolására. 

1.16. Vermes Boldizsár elmondta, hogy a rendszeres szociális támogatások eredményeire 

beadott fellebbezések eredményei bekerültek a NEPTUNba. A következő KSZB ülés 

november 8.-án lesz. 

1.17.  Fekete Dóra elmondta, hogy folyamatban van a Házirendek aláírása. Jelezte, hogy 

üzembe helyezték a Vásárhelyi Pál Kollégiumban a beléptető rendszert. Jövő héten tart 

BKB-t, ahol szó lesz a felújítási listákról és a fegyelmi szabályzatról, november 8.-án este 

pedig KKB-t. 

1.18.  Szentesi Anett elmondta, hogy elbírálásra kerültek az EBME pályázatok. Jelezte, 

hogy november 4.-én 11-kor lesz BPB, aminek témája az EBME-re vonatkozó előterjesztés 

kidolgozása. 

2. Egyebek: 

2.1. Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

- Farkas Tímea távozik - 

2.2. Kovács András jelezte, hogy az Impulzus választási különszámában több cikk is 

valótlan tartalommal rendelkeznek. Az EHK kéri Andrást, hogy vegye fel a kapcsolatot a 

VIK HK elnökével ez ügyben, de amennyiben a kifogásolt tartalommal szeretné 

megjelentetni az újságot, úgy ezt az EHK semmilyen formában nem támogatja. 
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Következő EHK ülés: 2011. november 10. (csütörtök) 16:00 

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

Belső Vezetői értekezlet: 2011. november 9. (szerda) 12:00 

 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2011. november 3. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám 
Megnevezés Készítette/Előterjesztet

te 

1. Bécsi ösztöndíj Szentesi Anett 

2. Sport ösztöndíj Szentesi Anett 

3. BME-n működő Szakkollégiumok működési pályázata Kovács András 

4. IASEC konferencia látogatás támogatására vonatkozó kérelme Kovács András 

 


