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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. november 10-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Andrási Norbert, 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 

Kimentését kérte: Berzlánovich Imre 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András elmondta, hogy egyeztetett Hegedüs Bence VIK HK elnökkel, az 

Impulzus választási különszámáról, ami az EHK engedélye nélkül jelent meg. Ezzel 

kapcsolatos jövőbeni lépésekről Kovács András és Hegedüs Bence személyes találkozó 

keretében egyeztetnek a jövő héten. 

1.2 Kovács András beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről, ahol Kaszásné 

Mészáros Éva főigazgató asszony elmondta, hogy az elmúlt időszakban az Intézmény 

Fejlesztési Tervhez szükséges gazdasági anyagokat készítették elő. 

1.3 Kovács András elmondta, hogy a hétfői vezetői értekezleten Kaszásné Mészáros Éva 

beszámolt az Intézmény Fejlesztési Terv kapcsán várható nehézségekről. Dr. Vajta 

László elmondta, hogy a VIK-en elektronikus dokumentum nyilvántartást vezettek be. 

1.4 Kovács András jelezte, hogy kedden és szerdán egyeztetett a HKT szervezetekkel, hogy 

miként lehet az intézményt beléptetni az egyes országos szervezetekbe. Ezzel 

kapcsolatban az EHK úgy döntött, hogy támogatja azt a kezdeményezést, hogy az 

intézmény a BEST országos szervezetébe is belépjen.  

1.5 Kovács András beszámolt a PORTAL projekttel kapcsolatos megbeszélés 

eredményeiről. Ezen egyeztetésen a terültekért felelős referensekkel közösen 

megfogalmazták azokat az igényeket, amiknek a következő féléves szociális 

ösztöndíjosztáshoz, valamint a következő féléves kollégiumi férőhelyosztáshoz 

nélkülözhetetlenek. A fejlesztő ígéret tett arra, hogy ezen igényeket teljesíteni fogja. 
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1.6 Kovács András beszámolt az EHK-DIK-MISZ-MISZISZ vezetői megbeszélésről, a 

várható fejlesztések irányáról, és elmondta, a jövőben nagyobb hangsúlyt fog fektetni egy 

gazdasági ügyekkel foglalkozó belső bizottság kialakítására. 

1.7 Kovács András jelezte, hogy az ülést megelőzően részt vett egy megbeszélésen a 

Fővárosi Önkormányzatnál Kalina Gergellyel és a Nemes Lászlóval együtt, ahol egy 

jövőbeli együttműködésről volt szó. Kovács András kéri, hogy a kari HK-k szedjék 

össze, hogy milyen rendezvényeink vannak, amik az egyetemi campuson kívüli 

helyszínen valósulnak meg, és kéri, hogy ezt november 17.-ig küldjék meg neki. 

1.8 Kovács András jelezte, hogy Szabó Tibor felhívta a figyelmét, hogy az EHK-nak 

érdemes lenne pályáznia a TÁMOP 5.5.1.B (A családi közösségi kezdeményezések és 

programok megerősítése ) pályázaton. Az EHK megvitatta a kérdést, majd 1-4-10 arányú 

szavazás után úgy döntött, hogy nem kíván pályázni. 

1.9 Kovács András jelezte, hogy megkapta minden kari HK-tól a rektor jelölti ajánlásokat, 

de még folyik a kiválasztási szempont rendszer frissítése, így erről a következő ülésen 

egyeztet az EHK. 

1.10 Fekete Dóra előterjesztette a Kollégiumok kiegészített felújítási listáját (1. sz. melléklet). 

Ezt az EHK 15-0-0 arányban támogatta. 

1.11 Vermes Boldizsár előterjesztette a rendkívüli szociális ösztöndíjra vonatkozó javaslatát 

(2. sz. melléklet). Ezt az EHK 15-0-0 arányban támogatta. 

1.12 Szentesi Anett előterjesztette az EBME ösztöndíjra vonatkozó 3 javaslatát (3. sz. 

melléklet). Az I. a II. illetve a III. verzióból az EHK rendre 13-2-6 arányú szavazás után 

az I. verziót támogatta. Vermes Boldizsár kérte, hogy a jövőben egymással 

összehasonlítható változatok kerüljenek előterjesztésre. 

1.13 Fekete Dóra előterjesztette a kimaradt kollégiumi fellebbezésekre vonatkozó javaslatát 

(4. sz. melléklet). Ezt az EHK 15-0-0 arányban támogatta. 

1.14 Nagy Gábor előterjesztette a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatát (5. sz. melléklet) Ezt az EHK 

15-0-0 arányban támogatta. 

1.15 Kovács András jelezte, hogy a tanév időbeosztásával kapcsolatban érkeztek be 

változtatási javaslatok, aminek kapcsán Hoffer Dávid jelezte, hogy ezt a következő 

alkalommal tárgyalja a BOB. 
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1.16 Hoffer Dávid elmondta, hogy kedden egyeztetett a Szilágyi Attilával a VIK HK oktatási 

ügyekért felelős tagjával az OHV kérdésekről. Elmondta, hogy az OHV kérdések 

várhatóan a csak a következő félévtől kerülnek átdolgozásra, ugyanis az új kérdések 

tavaszi bevezetése, szabályzatmódosítást igényel. 

1.17 Vermes Boldizsár elmondta, hogy Demján Alapítvány támogatási szerződésének 

aláírása megtörtént, jelentkezni november 15-ig lehet. KSZB november 22-én lesz. 

Elmondta, hogy a 3. kifizetés nem érkezett meg időben, és a jövőben is várhatóak 

késések. 

1.18 Fekete Dóra elmondta, hogy a megelőző KKB-n a portál fejlesztési irányairól adott 

tájékoztatást, várhatóan november 23-án lesz a karok közti férőhelyosztás. Volt BKB, 

ahol a felújítási listákat tekintették át. 

1.19  Szentesi Anett elmondta, hogy volt BPB, ahol az EBME ösztöndíjról, az Erasmus 

Rektori Utasításról volt szó. Elmondta, hogy kiírásra kerültek a sport ösztöndíjak.  

- Szabó Imre megérkezett - 

1.20 Szabó Imre jelezte, hogy problémák merültek fel a NOK-os hallgatók ösztöndíj 

kifizetésével kapcsolatban. Kérte, hogy az EHK támogassa ezen ösztöndíjak kifizetését a 

Diákközponton keresztül 40 000 Ft-ig. Ezt az EHK 15-0-0 arányban támogatta.  

2 Egyebek: 

2.1 Hoffer Dávid jelezte, hogy az OHV nyereményeket következő héten sorsolja az EHK. 

2.2 Kovács András javasolja, hogy a tisztújítás esetében kari HK-k elnökei dönthessenek, 

hogy a régi, vagy teljesen az új tagok írják meg a HK ZH-t, illetve hogy aki tanulmányi 

kötelezettség miatt nem tud megjelenni a ZH-n az egy másik időpontban írja meg a 

számukra kialakított kérdéssort, ezt az EHK 15-0-0 arányban támogatta. Kovács András 

kérte, hogy az ezzel kapcsolatos bejelentéseket a kari elnökök november 17-ig tegyék 

meg. 
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Következő EHK ülés: 2011. november 17. (csütörtök) 18:00 

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

Belső Vezetői értekezlet: 2011. november 16. (szerda) 12:00 

 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2011. november 10. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Kollégiumok kiegészített felújítási listája Fekete Dóra 

2. Rendkívüli szociális támogatás Vermes Boldizsár 

3. EBME ösztöndíj Szentesi Anett 

4. Kollégiumi fellebbezések Fekete Dóra 

5. 
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

Nagy Gábor 

 


