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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. december 8-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Engert Attila, Farkas Patrik, Farkas 

Tímea, Fekete Dóra, Hoffer Dávid, Kálmán László, Kovács András, Nagy Gábor, Rácz 

Tamás, Szabó Tamás, Szentesi Anett, Tóth Gábor, Vermes Boldizsár 

Kimentését kérte: Andrási Norbert 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató);  

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre elmondta, hogy részt vett egy gazdasági dékánhelyettesi megbeszélésen, 

ahol az állami elvonásokról esett szó. Jelezte, hogy a jelenlegi formájában 2012. január 1-

től nem érvényes a 1316/2011-es kormányrendelet. Elmondta, hogy október 15-ei 

hallgatói létszám adatokat továbbította Vermes Boldizsárnak. Az gazdasági évzárás 

lezajlott a héten, kérte, hogy ha valamelyik kari HK tudja, hogy rendezvényre vagy 

szolgáltatásra vonatkozó számlájának teljesítése januárra csúszik, akkor ott kössék meg 

előre a kapcsolódó szerződéseket, hogy ezzel kötelezettséget tudjon vállalni ezekre a 

kifizetésekre. Elmondta, hogy a HKT menedzsernek Igaz Mátét alkalmazza a 

Diákközpont, aki megkezdte a tárgyalásokat az egyes országos szervezetekkel. Fekete 

Dóra megkérdezte, hogy mikor kapnak a kari HK-k értesítést vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségről. Szabó Imre elmondta, hogy a szabályok szerint az érintett embernek 

magának kell jelezni az őrzésért felelős személynek, hogy vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettsége keletkezett. 

- Szabó Imre távozik - 

1.2 Vermes Boldizsár jelezte, hogy a Printer honlapján szereplő információk nem 

aktuálisak, többek között nem szerepel a hosszabbított nyitva tartásról semmilyen 

információ. 

1.3 Kovács András elmondta, hogy hétfőn az operatív értekezlet elmaradt, vezetői 

értekezleten pedig az IFT-ről és a Költségvetési Szabályzat módosításairól volt szó. A 

megelőlegezésre és az ideiglenes technikai keretek használatának szabályaira vannak 
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módosítási javaslatok. Gárdos Csaba főfelügyelő kérte, hogy a személyi kifizetésekről is 

készüljön kimutatás az egyetem minden egyes szervezeti egységére vonatkozóan. Dr. 

Kövesi János dékán nehezményezte, hogy a Testnevelési Központ és Nyelvi Intézet 

miatt romlik az intézményben a minősített oktatók aránya, és javasolta, hogy kerüljön ki a 

GTK-ról ez a 2 szervezeti egység. Szó volt az NFTV-ről, aminek kapcsán András 

elmondta, hogy a hallgatói létszámokra vonatkozó információk alapján főleg a műszaki 

területeken várható csökkenés. A részösztöndíjas képzés előre láthatólag 300 000 Ft 

feletti önfinanszírozást igényel majd a hallgatók részéről, és az ösztöndíjak várhatóan 

megmaradnak az állami finanszírozott képzéseken. Berzlánovich Imre érdeklődött, hogy 

mesterképzéseket érintően van-e bárminemű információ. Kovács András elmondta, hogy 

várhatóan ott is kevesebb lesz az állami finanszírozott létszám. Nagy Gábor érdeklődött, 

hogy a részösztöndíjas képzésen várhatóan lesznek-e ösztöndíjak, de erre vonatkozóan 

nincs információ. Fekete Dóra megkérdezte, hogy ezek szerint a teljes önköltség összege 

több mint 600 000 Ft lesz, és hogy várhatóan kikre fog vonatkozni? Kovács András 

elmondta, hogy ez várhatóan felmenő rendszerben fog beépülni, és minden jel arra mutat, 

hogy valóban ennyi lesz az önköltség. Hoffer Dávid jelezte, hogy eredetileg arról volt 

szó, hogy a teljes önköltség a képzési normatíva maximum 105%-a lesz. Czinkóczki 

Krisztián érdeklődött a hallgatói szerződésekről, amire Kovács András elmondta, hogy 

várhatóan 2012 szeptemberétől lesznek aktuálisak. 

1.4 Kovács András elmondta, hogy hétfőn megbeszélésen vett részt Dr. Andor György 

rektor helyettessel, ahol a rektorhelyettes jelezte, hogy az ÉL Sportcsarnok 

üzemeltetésénél célszerű lenne elérni, hogy a Testnevelési Központ dolgozói érdekeltek 

legyenek a minőségbiztosításban, és hogy úgy működjön, mint a kollégiumok, hogy a 

hallgatók, mint felhasználók jelzik a felmerülő problémákat. 

1.5 Kovács András elmondta, hogy kedden EHK-DIK-MISZ-MISZISZ vezetői 

megbeszélésen vett részt, ahol szó volt a Diákközpont kezelésében lévő pénzösszegekre 

vonatkozó kötelezettségvállalási lehetőségekről. A szervezetfejlesztések kapcsán 

elmondta, hogy az egy kapus szolgáltató központ kialakításához szükséges költözések 

megkezdődtek, 2012. január 1.-től ez működik, a vezető személye még kérdéses. Az 

átalakításokról következő ülésre készítenek Kálmán Lászlóval egy bemutatót. Tóth 

Gábor megkérdezte, hogy mennyire lesznek ezek az állások meghirdetve, amire Kovács 
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András elmondta, hogy célszerű olyan embereket keresni, akik már jól ismerik a 

háttérszervezetek működését. 

1.6 Kovács András elmondta, hogy a kabinet megbeszéléseket januártól kezdve átalakítja 

kis mértékben, és várhatóan a létszámot is csökkenteni fogja. 

1.7  Kovács András elmondta, hogy Professzorok Batthyány Körének sajtónyilatkozatára, 

hivatalos formában kíván reagálni és kérte, hogy akinek egyéni kívánsága, ötlete van 

ezzel kapcsolatban, az jelezze neki. Hoffer Dávid kérte, hogy a már megírt anyagot 

véleményezhesse az EHK. Tóth Gábor megkérdezte, hogy van-e valakinek tudomása 

arról, hogy nagyobb publikum elé került volna az anyag. Kovács András elmondta, hogy 

a nyilatkozat honlapjukon volt olvasható, és nincs róla tudomása, hogy szélesebb körű 

nyilvánosságot kapott volna. 

1.8 Kovács András elmondta, hogy Dr. Armuth Miklós felkereste őt egy, az ÉPK által 

használt, tanteremhez tartozó szellőztető felújításának kapcsán. Kovács András 

elmondta, hogy ilyen célok támogatására az EHK-nak külön keret áll rendelkezésére. 

Kovács András javasolja, hogy a jövőben a felújítási keret terhére, a szellőző felújítását 

legalább 50%-ban finanszírozza az EHK. Ezt a javaslatot az EHK 15-0-0 arányban 

támogatta. 

1.9 Kovács András elmondta, hogy elkezdődtek a 2012-es EFOTT szervezését érintő 

megbeszélések, és elmondta, hogy a cél a civil részre az eddigieknél jóval nagyobb 

hangsúlyt fektetni. 

1.10 Szentesi Anett előterjesztette a sportösztöndíj fellebbezésére vonatkozó javaslatát (1. sz. 

melléklet), amelyet az EHK 15-0-0 arányban támogatott. 

1.11 Kovács András elmondta, hogy a héten részt vett egy megbeszélésen, ahol a kollégiumi 

állóhajóról volt szó, és kiderült, hogy az engedélyeztetés és a kikötési lehetőség 

kialakítása túlzottan nehézkes és költséges lenne. Kérte Nagy Gábort, hogy keresse ki az 

EHK erre vonatkozó döntését, hogy a következő ülés alkalmával felülbírálhassa azt az 

EHK. 

1.12 Kálmán László kérte, hogy osszuk újra a Virányi Ágnes és a Králik Attila által vállalt 

feladatokat. Szenátusi Tudományos Bizottságba Szabó Tamás, Szenátusi Gazdasági 

Bizottságba Engert Attila, Kémlelő újság olvasására Rácz Tamás jelentkezett. Ezt az 

EHK 15-0-0 arányban támogatta. 
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1.13 Kovács András elmondta, hogy egyeztetett Dr. Palkovics Lászlóval a rektor választás 

kapcsán. 

1.14 Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről, és elmondta, hogy nem volt az 

elmúlt héten BOB, de a levelezőlistára kiküldte a BOB tagok véleménye alapján 

kialakított állásfoglalást a tárgyfelvételhez kapcsolódó szűrést érintően. Elmondta, hogy a 

következő ülésig tovább egyeztetett az OHV kérdőívek, és az erre vonatkozó 

szabályzatok átalakításáról. Vermes Boldizsár javasolta, hogy a tárgyfelvételhez 

szükséges szűrő kapcsán ne legyen olyan egyoldalú az álláspont, és legyen több érv a 

kemény szűrés mellett. 

1.15 Vermes Boldizsár elmondta, hogy a Demján Sándor szociális ösztöndíj kiutalásra kerül a 

decemberi kifizetéssel. Elmondta, hogy a tanulmányi ösztöndíj korrekcióra vonatkozó 

kérvényeket hétfőn megküldte a kari HK-k számára, a decemberi kifizetések feltöltési 

időpontja, így kedd 8:00 volt. A korrekciókra vonatkozó döntését egyedül a GTK HK 

nem küldte meg számára 

1.16 Fekete Dóra elmondta, hogy volt KKB, ahol általános összefoglalót tartott Dibó Zoltán a 

portál rendszer kollégiumi felületének működéséről, és legenerálták az jelentkezési 

űrlapokat. Elmondta, hogy egyedül a VIK HK adott be kérvényt, hogy nem kívánja 

használni az egységes rendszert, ezt a kérvényt az EHK 14-0-1 arányban támogatta. 

Elmondta, hogy volt BKB, ahol a beérkezett kérvényről, és a kollégiumi mentori pályázat 

kiírásáról esett szó. Változott a kiírás a KO kérésére egy kritériumot érintően. Jelezte, 

hogy következő héten lesz az idei utolsó BKB, kedden 16:00-kor. 

1.17 Szentesi Anett elmondta, hogy volt BPB, ahol a sportösztöndíj eredményére beérkezett 

fellebbezésről, annak kiírásáról és pontozásáról, valamint 3 utazási pályázatról volt szó. 

Jelezte, hogy következő héten nem lesz BPB. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Czinkóczki Krisztián jelezte, hogy kiküldte a média pályázat anyagát, kérte, hogy 

véleményezze mindenki. Elmondta, hogy a Balatonlellei tábor időbeosztására vonatkozó 

kéréseket kedd éjfélig kell meg küldeni számára, és ezt követően szerdán tartja a 

megbeszélést. 
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2.3 Szabó Tamás a BME sítábort érintő NEPTUN üzenet, kapcsán kérte, hogy tegyen 

javaslatot az EHK egy Rektori Utasítás kiadására a NEPTUN rendszerben kiküldhető 

üzenet tartalmáról, aminek kidolgozását magára vállalta. 

2.4 Farkas Patrik elmondta, hogy Süveges Péter szervez majd egy megbeszélést a nyílt 

napos tapasztalatok összegzésére. Elmondta, hogy szeretnének Süveges Péterrel javítani 

az EDUCATIO kiállításra kialakított egységes megjelenésen, és az ehhez szükséges 

támogatáshoz előterjesztést fog készíteni.  

 

 

Következő EHK ülés: 2011. december 15. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2011. december 13. (kedd) 9:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2011. december 14. (szerda) 15:30 

Belső Kollégiumi Bizottság: 2011. december 13. (kedd) 16:00 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2011. december 8. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Sportösztöndíj fellebbezés Szentesi Anett 

 


