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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. január 12-én 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: Farkas László 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Elmondta, a 

dékánok megállapodtak abban, hogy minden képzési ágon az önköltség mértékét a 

lehetséges maximálisban fogják meghatározni. Az értekezleten szó volt arról, hogy 

meghatározásra került a 2012-es egyetemi költségvetési támogatás főösszege, ami a 

tavalyi összeg 85%-ára csökkent. Az értekezleten a Gárdos Csaba főfelügyelő kérte, 

hogy a kari költségvetések kerüljenek majd a vezetői értekezlet elé. Az erre vonatkozó 

anyagot a Költségvetési és Kontrolling Csoport fogja előkészíteni az értekezlet számára. 

- Szabó Imre megérkezett – 

1.2 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont ügymenetében történt változásokról. A Karrier 

Irodával kapcsolatban jelezte, hogy az Erasmus pályázatok ügyintézését ezentúl a 

Diákközpont végzi. A Támpont Irodával kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg a 

hallgatói kifizetésekkel kapcsolatos problémákat igyekeznek megoldani. Elmondta, hogy 

a Demján Alapítvány elutalta az ösztöndíj első részletét. Az Adminisztratív Csoporttal 

kapcsolatban jelezte, hogy 2012. január 16-án hivatalosan is megkezdődik a 2012-es 

gazdasági év, és újra lehetőség van számlákat vinni hozzájuk, az esetlegesen 2011-ről 

maradt számlákat pedig 2012. január 13-án 12:00-ig lehet bevinni. Kovács András 

érdeklődött, hogy a vagyonnyilatkozatokkal felmerülő gondok megoldódtak-e. Szabó 

Imre erre válaszul elmondta, hogy a VIK HK-tól a héten kapta meg a rájuk vonatkozó 

listát, amint ezt adminisztrálta, megkezdi a minden kart érintő összesítő lista 

véglegesítést. Jelezte, hogy a nagy értékű eszközök közbeszerzésével kapcsolatban újabb 
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korlátozó rendeletre kell számítani. Hoffer Dávid érdeklődött arról, hogy akkor a 2012-

es keretek terhére mikor lehet elindítani egy nagy értékű beszerzést. Kálmán László 

elmondta, hogy, ha valamelyik kari HK számára nincs megfelelő mértékű maradvány a 

tavalyi évről, akkor van lehetősége előleget kérni az EHK-tól. Szabó Imre kérte, hogy 

mindenki hívja fel a kari Szakkollégiumok vezetőinek figyelmét is, hogy gondolják át 

alaposan a nagy értékű beszerzéseiket. Szabó Imre kérte, hogy az Educatio kiállításon 

megjelenő új arculat kapcsán végezzen az EHK elégedettségvizsgálatot, hogy milyen 

hatása volt az új kezdeményezéseknek. 

- Szabó Imre távozik – 

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

megbeszélésen vett részt, ahol szó volt a portál rendszer fejlesztéséről. Kreutzer 

Richárd és Dibó Zoltán készíteni fog egy prezentációt, amin keresztül bemutatják, hogy 

az idők során hogyan alakultak a portál rendszerrel kapcsolatos igények, célok és azok 

megvalósulásai. Szó volt még a kollégiumi internet szolgáltatásokról is. Kovács András 

jelezte, hogy a közeljövőben rendszerezni kell majd a különböző kollégiumokban 

fellelhető internet szolgáltatáshoz szükséges eszközöket. Tóth Gábor érdeklődött, hogy 

mi a teendőjük, ha szeretnének egy hosszabb távú megállapodást kötni a jelenlegi internet 

szolgáltató céggel a Schönherz Zoltán Kollégiumban. Kovács András elmondta, hogy a 

megállapodás szükséges kritériumainak teljesítéséhez vegyék fel a kapcsolatot a Jogi 

Csoporttal. 

1.4 Kovács András elmondta, hogy részt vett egy egyeztetésen az újonnan kialakításra került 

Szolgáltatási Csoport dolgozóival. Jelezte, hogy a jövőben a kari gazdasági referenseknek 

a felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban hozzájuk kell majd fordulni. Vitvera Gábor és 

Orbán Balázs végzi majd a bizonylatokkal kapcsolatos teendőket, Keresztes Péter 

pedig havi rendszerességgel tart majd a beszámolókat kari HK-k részére. Szentesi Anett 

kérdésére. Kovács András elmondta, hogy a fenti alkalmazottak napi 8 órában 

dolgoznak, de a nyitvatartási időszak változhat majd a kari igények alapján. A csoport 

tagjai Kálmán László vezetésével elkezdték kialakítani a karok újdonsült gazdálkodási 

rendjét. Emiatt újra összehívásra kerül az EHK Gazdasági Bizottsága, aminek fő feladata 

lesz a gazdálkodási szabályok áttekintése, és egy pályázat kialakítása, amely a sport- és 

kultúrkeretek költését segíti majd elő. 
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1.5 Kovács András elmondta, hogy a héten egyeztetett az Egyetemi Zöld Kör tagjaival a 

Zöld tanszék versenyről és a Kollégiumi takarékossági versenyről. 

1.6 Kovács András elmondta, hogy a BOB elkészítette a Neptun üzenetek tartalmára és 

küldésére vonatkozó Rektori Utasítást. 

1.7 Kovács András elmondta, hogy elkészült a karok arculata az Educatio kiállításon történő 

egységes megjelenéshez. Farkas Tímea elmondta, hogy a felkért grafikus túl sok 

feladatot hagyott a kari HK-k számára. Hoffer Dávid elmondta, hogy inkább az időkeret 

volt túl rövid. Szabó Tamás elmondta, hogy a 3. egyeztetésre már minőségi romlás is 

kialakult a grafikában. Farkas Patrik elmondta, hogy a grafikus a Süveges Péter által 

bekért árajánlatok alapján lett kiválasztva, és a végén 6 kari HK elégedett volt az 

eredménnyel. A jövőben szeretne ezekre a feladatokra minden kari HK-ból kérni egy 

felelős személyt. 

1.8 Kovács András elmondta, hogy a 2012-es Önkéntes Nap az őszi félévben lesz 

megrendezve. Králik Attila már elkezdte a szervezési munkálatokat, és kérte, hogy 

2012. január 19-ig minden kari HK jelöljön ki két kapcsolattartó személyt. 

1.9 Kovács András kérte, hogy az EHK honlapján és minden kommunikációs csatornáján 

megjelenő hírek frissüljenek lehetőség szerint heti rendszerességgel is. Vermes 

Boldizsár jelezte, hogy a bejárati ajtó melletti EHK tagok listáját is frissíteni kell. 

1.10 Czinkóczki Krisztián előterjesztette a Balatonlellei tábor nyári beosztására vonatkozó 

javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK 15-0-0 arányban támogatott. Vermes 

Boldizsár érdeklődött, hogy ha valamelyik kari HK az előzetesen megállapodottól többet 

szeretne a táborban tartózkodni, akkor van-e rá lehetőség. Kovács András elmondta, 

hogy több napot le lehet foglalni, de lemondani nem lehet, az ezzel kapcsolatos 

ügyintézést Gál Tibor végzi. 

1.11 Vermes Boldizsár előterjesztette a rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó javaslatát 

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

1.12 Vermes Boldizsár előterjesztette az Alaptámogatás pályázati kiírására vonatkozó 

javaslatát (3. sz. melléklet), amelyet az EHK 15-0-0 arányban támogatott. 

1.13 Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten Belső 

Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol az OHV kérdőívek kidolgozásával és az NFTV 

miatt szükséges TVSZ változásokkal foglalkoztak. 
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1.14 Vermes Boldizsár beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy az elmúlt 

időszakban két KSZB ülést is tartott. Elmondta, hogy az idei félévben is még a tavalyi 

rendszerben zajlik majd a szociális ösztöndíjak pályáztatása és bírálása. Jelezte, hogy a 

portál rendszer tesztelése, a problémák összegyűjtése folyamatban van. A bírálói vizsgák 

kapcsán jelezte, hogy most küldik meg részére a karok a vizsgázók neveit, és azok 

alapján fognak majd kialakulni a pontos időpontok. Vermes Boldizsár elmondta, hogy a 

Demján Sándor kiegészítő szociális ösztöndíjjal kapcsolatban beérkezett fellebbezések 

eredményei megszülettek. Az ezen hallgatóknak megítélt összegek még egy külön 

időpontban, az első márciusi kifizetési időpont előtt kerülnek kiutalásra. Csabay Bálint 

(KTH igazgatóhelyettes) megkereste őt a teljesítményindexek miatt, hogy melyik kari 

HK fogja az ahhoz szükséges adatokat igényelni, és jelezte, hogy szeretné, ha egységes 

lenne a kari HK-k által felhasznált adatok halmaza. 

1.15 Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a hétfői 

nap folyamán részt vett a kollégiumi étel- és italautomata pályázatokkal kapcsolatos 

megbeszélésen, amiről 2012. január 23-án lesz végleges döntés. Emellett a héten Belső 

Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a fő téma a klubok nyitva tartása és a dohányzási 

tilalom volt. Elmondta, hogy a Martos Flóra Kollégiumban található klub szellőztető-

rendszerének felújítására 3 árajánlat érkezett be. Elmondta, hogy a Kollégiumi mentori 

pályázatok leadási határideje 2012. január 5-e volt. A pályázatokat 2012. január 18-ig kell 

véleményezni, és annak eredményét el kell küldeni e-mailben, valamint hivatalos 

levélben is le kell adni az EHK irodában. Hoffer Dávid kérdésére Fekete Dóra 

elmondta, hogy az új házirendben szereplő fizetési tételek jelenlegi félévi aktualitásáról 

még egyeztet a BME Jogi Csoporttal.  

1.16 Szentesi Anett beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

Belső Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol az Egyetemi BME ösztöndíj kiírásról volt 

szó. Jelezte, hogy a Jó tanuló - jó sportoló ösztöndíj kiírása és pontozási rendszere még 

egyeztetés alatt áll.  

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 
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2.2 Czinkóczki Krisztián kérte, hogy minden kari HK küldje meg neki az általa 

szervezett Erasmus kari fórum időpontját és helyszínét. 

2.3 Farkas Patrik érdeklődött, hogy támogatja-e az EHK, hogy az EFOTT menedzsment 

megjelenjen az Educatio kiállításon a BME standjánál szórólapozni. Az EHK közös 

megbeszélés alapján nem támogatja ezt a kérést. 

2.4 Hoffer Dávid elmondta, hogy 2012. január 10-én HÖOK választmányi ülésen vett 

részt. Nagy Dávid (HÖOK elnök) a hallgatói szerződés kialakítása kapcsán részt vett 

egy tárgyaláson a NEFMI-ben. Következő HÖOK Közgyűlés időpontja 2012. március 

2-4. 

2.5 Rácz Tamás jelezte, hogy véleménye szerint a videó körök kiegészítő igényeit újra 

kellene az EHK-nak gondolnia, mert némelyik túlzó kéréseket tartalmaz. Kovács 

András elmondta, hogy az EHK egyszer már döntött erről a kérdésről, így kérte, hogy 

amit már elfogadott az EHK, az kerüljön beszerzésre. 

 

 

Következő EHK ülés: 2012. január 19. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. január 17. (kedd) 9:00 

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

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. január 12. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Balatonlellei tábor nyári beosztása Czinkóczki Krisztián 

2 Alaptámogatás Vermes Boldizsár 

3 Rendkívüli szociális támogatás Vermes Boldizsár 

 






