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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. január 4-én tartott üléséről 

 

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

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

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

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András emlékeztette az ülés résztvevőit, hogy 2012. január 5-én 18:00-kor 

kezdődik az újévi állófogadás. 

1.2 Kovács András elmondta, hogy a Szenátus 2011. december 19-ei ülésén az EHK 

delegáltak közül Berzlánovich Imre hiányzott. Azt kérte, hogy a jövőben ilyen ne 

forduljon elő. A Szenátust megelőzően volt operatív értekezlet, ahol a szenátusi 

anyagokat tekintették át. 

1.3 Kovács András tájékoztatott mindenkit, hogy elfogadásra került az új nemzeti 

felsőoktatásról szóló törvény (NFTV). Az ezzel kapcsolatos intézményi teendőkről 

bővebben a 2012. január 5-ei vezetői értekezleten lesz szó. 

1.4 Kovács András elmondta, hogy 2012. január 1-től hatályát vesztette a 1316/2011-es 

kormányrendelet. Kérte, hogy minden kari HK gyorsan gondolja át az ilyen irányú 

beszerzési terveit, mielőtt esetleg újabb korlátozó rendelet születne. 

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

volt. Itt ismét a szervezeti átalakításokról egyeztettek (, régen volt a jelenlegi tervezetthez 

hasonló átfogó szervezeti fejlesztés). Emellett a szervezeti felépítésen a közel jövőben 

mindenképpen változtatni kell az új NFTV miatt is. Az átalakítás során kialakítandó 

szolgáltatói iroda vezetésére az értekezlet Keresztes Pétert kérte fel. Kovács András 

jelezte, hogy a könnyebb átláthatóság érdekében a soron következő ülésre Kálmán 

Lászlóval készítenek egy szervezeti organogramot. Czinkóczki Krisztián érdeklődött a 

beszerzési stop miatt kialakult késés iránt a videó körök beszerzései esetén. Kovács 

András jelezte, hogy ezeket a beszerzéseket Gál Tibor az Adminisztratív Csoport 

munkatársa már 2011 decemberében elindította. Fekete Dóra emlékeztetett arra, hogy a 
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2011. december 19-ei Szenátuson Dr. Andor György rektorhelyettes jelezte, a következő 

rektori ciklusban már nem szeretné vállalni jelenlegi feladatait. Kovács András 

elmondta, hogy ezzel kapcsolatban még neki sincs több információja. A 2012. évi 

költségvetés kapcsán Kovács András jelezte, hogy a 2011. évi egyetemi támogatáshoz 

képest 10-15%-os csökkenés várható, de ez előre láthatólag a HÖK-DIK alrendszer 

számára nem feltétlenül jelent nagymértékű változást. 

1.6 Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy kisebb hiba 

történt az efélévi OHV kérdőívek legenerálása során, ugyanis az idegen nyelvű 

kurzusokkal is rendelkező tárgyak esetében a kérdőív hibásan, minden hallgatónak 

elkészült automatikusan mindkét érintett nyelven. A probléma kiküszöbölése miatt késett 

a kérdőívek töltésének kezdési időpontja az eredetihez képest, így 2012. január 3-a óta 

lehet őket tölteni a NEPTUN-ban. A késést, és annak körülményeit nehezményezte a 

KTH felé Dr. Kövesi János dékán úr. Hoffer Dávid jelezte, hogy a következő BOB ülés 

időpontja 2012. január 5. 14:30. 

1.7 Vermes Boldizsár beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a KTH 

megküldte számára a 2011. október 15-ei létszám statisztikát, ami kis mértékben eltért a 

korábban felhasználttól, de ez nem okoz problémát a hallgatói kifizetések kapcsán. 

Vermes Boldizsár jelezte, hogy várhatóan 2012. január 9.-től kezdődik a szociális 

pályázatok feltöltési időszaka, de a rendszer tesztelése során akadtak problémák. Közös 

megegyezés alapján az EHK azt a döntést hozta, hogy 2012. január 6-ai KSZB ülés 

egyetértésével fogja meghatározni, hogy mikor induljon a feltöltési időszak. Fekete Dóra 

érdeklődött a szociális ösztöndíjak bírálói vizsgájának időpontja felől, amire Vermes 

Boldizsár elmondta, hogy amint az új rendszer beindult és hiba nélkül zajlik a feltöltés a 

következő lépés a vizsgáztatás lesz. 

1.8 Vermes Boldizsár előterjesztette a 2011/12-es tanév tavaszi félévének hallgatói 

kifizetések ütemezésére vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK 16-0-0 

arányban támogatott. Czinkóczki Krisztián kérte, hogy az EHK vizsgálja meg annak 

lehetőségét, hogy a kollégiumi bentlakási díjak befizetési határideje időben kövesse az 

első hallgatói kifizetést, ne pedig megelőzze azt, Fekete Dóra vállalta, hogy utánajár a 

lehetőségeknek. 
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1.9 Vermes Boldizsár előterjesztette a 2011/12 tavaszi félévi rendszeres szociális ösztöndíj 

pályázatra vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az EHK 16-0-0 arányban 

támogatott. 

1.10 Vermes Boldizsár előterjesztette a Térítési és Juttatási Szabályzat 2. sz. mellékletére 

vonatkozó módosító javaslatát (3. sz. melléklet), amelyet az EHK 16-0-0 arányban 

támogatott.  

1.11 Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy 2012. 

január 3-án részt vett egy kollégiumi fegyelmi tárgyaláson, ahol a porral oltót kifújó 

vegyészmérnök hallgató szigorú megrovást és az okozott kár mértékének megfelelő 

pénzbüntetést kapott. A GMF Kollégiumok Osztállyal közösen elkezdték a 

ki-be-átköltözési időpontok kidolgozását, amit következő lépésben a KKB ülésen 

egyeztet majd. A portál rendszert tesztelése sajnos nem terv szerint halad, a tesztet ő 

maga is az ülés napján kezdte meg. Jelezte, hogy a következő BKB ülés 2012. január 10-

én 17:00-kor lesz. Felmerült, hogy a PPP-s kollégiumok lakói számára az ülést megelőző 

időszakban hirtelen megjelent számos kollégiumi rongálási tétel sok esetben akár évekre 

visszamenőleg is, és ez sajnos gondot okozhat főleg az államvizsgázó hallgatók számára. 

Fekete Dóra vállalta, hogy utána jár milyen lehetőségek vannak a hallgatók helyzetének 

javítására. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Czinkóczki Krisztián jelezte, hogy az Erasmus program népszerűsítése érdekében kari 

fórumokat kell majd tartani a következő félév első oktatási hétének végéig. 

2.3 Farkas Patrik jelezte, hogy az Educatio kiállítás időpontja 2012. január 20-21. Az 

egységes megjelenés kapcsán elmondta, hogy az elmúlt ülés során elfogadott javaslata 

sajnos csak egy alkalomra érvényes. Farkas Patrik javaslatát, miszerint az EHK kérjen 

inkább egy hosszú távra is alkalmas pavilondíszítést, illetve vásároljon 40 db nyakkendőt 

és sálat az egységes megjelenés érdekében az EHK 14-0-2 arányban támogatta.  

2.4 Vermes Boldizsár jelezte, hogy frissíttette a KTH FTP hallgatókra vonatkozó 

hozzáférési jogosultságait, és elmondta, hogy a HJB tagok a jövőben itt fogják megkapni 

az információkat. 
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2.5 Hoffer Dávid elmondta, hogy elfogadták az Erasmus Rektori Utasítást. Jelezte, hogy 

2012. január 22-én HÖOK választmányi gyűlés, és 2012. január 5-én lesz BRSZ ülés, de 

ez utóbbin sajnos nem tud részt venni.  

2.6 Tóth Gábor megkért mindenkit, hogy a VIK HK alapszabály módosításához elküldött 

javaslatait olvassa át. Kovács András jelezte, hogy az előzetesen megbeszéltek szerint 

ezt minden kari HK elnöknek 2012. február 1-ig kell megküldenie személyesen az ő 

részére. 

 

 

Következő EHK ülés: 2012. január 12. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. január 10. (kedd) 9:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2012. január 5. (csütörtök) 14:30 

Belső Kollégiumi Bizottság: 2012. január 10. (kedd) 17:00 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. január 4. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Hallgatói kifizetések ütemezése Vermes Boldizsár 

2 Rendszeres Szociális ösztöndíj 2011/12/II. félvére Vermes Boldizsár 

3 Térítési és Juttatási Szabályzat 2. sz. melléklet Vermes Boldizsár 

 














