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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. január 26-án 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 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató); Kreutzer Richárd (Karrier Iroda vezető);  

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy a beérkezett vagyonnyilatkozatok regisztrálása megtörtént, és az 

esetleges elmaradásokról hamarosan értesíti a Kari Hallgatói Képviseletek elnökeit. A 

Karrier Irodában a betöltendő álláshelyekre kiírt állásinterjúk zajlottak. A Támpont 

Irodával kapcsolatban elmondta, hogy 2012. január 30-án kerülnek kiutalásra az előző 

évről elmaradt hallgatói kifizetések. Az Adminisztratív Csoporttal kapcsolatosan jelezte, 

hogy a 2012-es gazdasági év január 30-tól kezdődik. A nemzetközi hallgatói referens 

beszámolójával kapcsolatban elmondta, hogy az IAESTE-nél és az ESTIEM-nél vezető 

váltás történt. 

- Szabó Imre távozik – 

1.2 Kreutzer Richárd bemutatta előadását arról, hogy 2009-ben mit gondoltak a Portál 

rendszerről, és azóta hogyan alakultak a rendszer irányában felmerült igények, célok és 

azok megvalósulásai. 

- Kreutzer Richárd távozott – 

1.3 Kovács András elmondta, hogy a Portál rendszer fejlesztése a jövőben kiemeltebb 

figyelmet igényel. Így javasolta, hogy az EHK nevezzen ki egy, a Portál rendszerhez 

tartozó referenst, és kezelje kiemelt projektként azt. Kovács András javaslatát az EHK 

16-0-0 arányban támogatta. A portál referensi poszt betöltésére Vermes Boldizsárt 

javasolta, aki vállalta a felkérést, és egyúttal lemondott a juttatási és térítési referensi 

feladatairól. Kovács András javaslatát, mi szerint Vermes Boldizsár töltse be az 

újonnan kialakított portál referensi feladatkört az EHK 13-3-0 arányban támogatta. 
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1.4 Kovács András beszámolt a hétfői operatív és vezetői értekezleteteken elhangzottakról. 

Itt szó volt a 70 pontos felvételi ponthatár esetében várható keresztféléves MSc felvételi 

létszámokról, és a felvételt nyert hallgatók karok közti eloszlásának lehetőségeiről. Dr. 

Péceli Gábor rektor úr tájékoztatta az értekezlet tagjait, hogy a Magyar Rektori 

Konferencia elnökségi ülésén bemutatkozott Kis Norbert, az új felsőoktatási helyettes 

államtitkár. Kaszásné Mészáros Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszony elmondta, 

hogy elfogadták az Egyetem 2010. évi költségvetési beszámolóját. Dr. Vajta László 

dékán úr (VIK) kérte, hogy az Egyetem biztosítson labort a Formula Student csapat 

részére a campuson belül. 

1.5 Az EHK áttekintette a 2012. január 30-ai Szenátusi ülés anyagát. Várhatóan mindenki 

jelen lesz, senki nem kérte kimentését. 

1.6 Kovács András elmondta, hogy a múlt hétre tervezett megbeszélés a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériumban rajta kívül álló okokból elmaradt. 

1.7 Kovács András elmondta, hogy az internet-szolgáltatáshoz szükséges eszközök listáját 

egyedül az Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Tanácsa nem küldte meg részére. 

1.8 Kovács András elmondta, korábbi kérésére, miszerint a Kari Hallgatói Képviseletek 

jelezzenek vissza neki, hogy a kari Erasmus koordinátorok egyeztettek-e velük a kari 

Erasmus pontrendszerről, egyedül a VIK HK jelzett vissza. Kovács András azt kérte, 

hogy a többi Kari HK is minél hamarabb pótolja ezen hiányosságát. 

1.9 Kovács András elmondta, hogy a 2012-es Önkéntes Nap szervezése miatt összehívott 

megbeszélésen nem vett részt a KSK HK részéről senki. Jelezte, hogy a következő 

megbeszélés időpontja 2012. február 6. 15:00. 

1.10 Kovács András emlékeztetett arra, hogy a HÖK Alapszabály módosítási javaslatok 

beküldési határideje 2012. február 1. Eddig egyedül a VIK HK küldött módosító 

javaslatokat.  

1.11 Szentesi Anett előterjesztette a Műegyetemi Színjátszó Kör Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadására vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK 15-

0-1 arányban támogatott. 

1.12 Berzlánovich Imre előterjesztette az Utazási pályázatra vonatkozó javaslatát (2. sz. 

melléklet). Rácz Tamás az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli módosítással élt, amit az 
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EHK 16-0-0 arányban támogatott, majd Berzlánovich Imre javaslatát az EHK 16-0-0 

arányban támogatta. 

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

Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol az OHV kérdőívekről illetve az OHV kampányról 

beszéltek. Részt vett az oktatási dékánhelyettesi értekezleten is, ahol Dr. Jobbágy Ákos 

(oktatási igazgató) elmondta, hogy egyeztetett a két, tárgyfelvétel korai időpontjához 

ragaszkodó dékánnal a tárgyfelvételhez szükséges követelményekről. A dékán urak azt 

nehezményezték, hogy a tárgyfelvétel jelenlegi kezdete nem motiválja a hallgatókat arra, 

hogy a vizsgáikat időben letegyék, ezért meg kellene vizsgálni, hogy milyen motivációs 

tényezőket lehetne bevezetni az ügy érdekében. Kovács András kérte, készüljön erről 

írásos összefoglaló anyag. A megbeszélésen további témák voltak az új Nemzeti 

Felsőoktatási Törvény miatt felmerülő változások és az n*15 szűrő. Vermes Boldizsár 

javasolta, hogy a következő Belső Oktatási Bizottsági ülésen vitassák meg annak 

lehetőségét, hogyan változna meg a tanév időbeosztása a vizsgaidőszak későbbi 

kezdésével.  

1.14 Vermes Boldizsár beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy egyeztetett 

Dr. Csabay Bálinttal (KTH igazgatóhelyettes), és jelezte, hogy a tanulmányi ösztöndíjak 

megítéléséhez szükséges adatok várhatóan 2012. február 16-a környékén megérkeznek a 

Kari Hallgatói Képviseletekhez. Elmondta, hogy a most felvett MSc-s hallgatók is 

bekerültek már a NEPTUN rendszerbe, így szociális ösztöndíjakra probléma nélkül 

adhatnak le pályázatot. 

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

részt vett a kollégiumok területén található étel-ital automaták üzemeltetésére kiírt 

pályázat tárgyalásán. A Martos Flóra Kollégiumba kiírt, a szellőztető rendszer felújítására 

vonatkozó pályázatának is megszületett az eredménye, aminek értelmében nem fogadták 

egyik pályázatot sem. Fekete Dóra elmondta, hogy az elmúlt időszakban tartott Belső 

Kollégiumi Bizottsági ülést, ahol beszéltek a kollégiumi bennalvási díjak efélévi 

kirovásáról, és a kollégiumi térítési díjak jövőbeni emeléséről. Fekete Dóra javasolta, 

hogy a Kollégiumi Házirendekben szereplő térítési díjak már a beléptetők üzembe 

helyezésétől, 2011/12-es tanév őszi félévében is kerüljenek kirovásra, ezt a javaslatot az 

EHK 12-1-3 arányban támogatta. 
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1.16 Szentesi Anett beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

Belső Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol beszéltek az Utazási pályázat kiírásának 

módosításáról, véleményezték a korábban beérkezett Utazási pályázatokat és a 

Köztársasági Ösztöndíj pályázati eljárásáról kiadott rektori utasítást. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Rácz Tamás jelezte, hogy a közeljövőben a kari videó körök extra beszerzéseinek 

véleményezésére össze fog hívni egy megbeszélést a Belső Oktatási Bizottsággal 

összevonva. Itt tisztázzák majd az előadások rögzítése körül felmerült kérdéseket. 

Kovács András kérte, hogy minden Kari HK küldje meg számára azokat a tárgyakat, 

amiket érdemesnek tart rögzítésre, és erről sikerült az előadóval is megállapodnia. 

2.3 Kálmán László jelezte, hogy a következő időszakban két Gazdasági Bizottsági ülést 

fog tartani, amire szeretettel vár minden EHK tagot. 

2.4 Rácz Tamás javasolta, hogy az EHK vásároljon 15 db Adobe CS5.5 licenceszet, amit 

az EHK 16-0-0 arányban támogatott. 

 

Következő EHK ülés: 2012. február 2. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. január 31. (kedd) 9:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2012. január 31. (kedd) 16:00 

Belső Kollégiumi Bizottság: 2012. január 31. (kedd) 17:00 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. január 26. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Műegyetemi Színjátszó Kör Szervezeti és Működési Szabályzat Szentesi Anett 

2 Utazási pályázat Berzlánovich Imre 

 




















