
 

 
 

  

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. február 2-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Farkas Patrik, Farkas László, Fekete 

Dóra, Hoffer Dávid, Kálmán László, Kovács András, Nagy Gábor, Rácz Tamás, Szabó 

Tamás, Szentesi Anett, Tóth Gábor, Vermes Boldizsár 

Kimentését kérte: Engert Attila, Farkas Tímea, 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató); Vitvera Gábor (Diákközpont kari 

kapcsolattartó) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Vitvera Gábor jelezte, hogy a 2012-es gazdasági év elején néhány problémás terhelés 

érintette a GPK HK, ÉPK HK és a VIK HK működési kereteit. Vitvera Gábor javasolta, 

hogy az EHK a karok 2012-es működési támogatásainak terhére előlegezze meg a 

kifizetésekhez szükséges összegeket. Ezt az EHK 14-0-0 arányban támogatta.  

- Vitvera Gábor távozik – 

1.2 Kovács András elmondta, hogy a Szenátus 2012. január 30-ai ülésén Czinkóczki 

Krisztián hiányzott a delegált hallgatók közül, és kérte a jövőben ez ne forduljon elő. 

Kovács András beszámolt a Szenátus ülésén történtekről. 

1.3 Kovács András beszámolt a hétfői operatív értekezleteteken elhangzottakról. Itt szó volt 

az ideiglenes keretekről, a 2012. évi Egyetemi költségvetés tervszámairól, illetve az 

MGR működésével kapcsolatban felmerült újabb problémákról. 

1.4 Kovács András beszámolt a hétfői vezetői értekezleteteken elhangzottakról. Dr. Andor 

György (rektorhelyettes) jelezte, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar állami 

támogatása várhatóan kevesebb lesz a 2012-es évben, ami problémát okozhat a karnak. 

Az értekezlet több tagja is jelezte, hogy az MGR működésében komoly adminisztrációs 

hibák vannak. Szabó Tibor (főtitkár) jelezte, hogy az Magyar Rektori Konferencia 

vezetősége a közeljövőben meg fogja keresni kérdéseivel Kis Norbertet (újonnan 

kinevezett felsőoktatási helyettes államtitkár). A BME részéről felmerülő kérdések a 

következők: lesz-e útmutató az Intézményfejlesztési Tervekhez, az egyetemi ingatlanok 

bérbe adhatóak-e, a munkáltatói és munkairányítói jogok hogyan alakulnak az új 



 

 
 

törvényben. Dr. Kövesi János dékán (GTK) jelezte, hogy a társintézmények az önköltség 

meghatározásnál inkább a minimumra törekedtek, ami szerinte a minőségi oktatás kárára 

válhat. 

- Szabó Imre megérkezett – 

1.5 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy a beérkezett vagyonnyilatkozatokat regisztrálta, és a felmerült 

hiányosságokat jelezte az érintett Kari Hallgatói Képviseleteknek. A Karrier Irodával 

kapcsolatban elmondta, hogy a 2012. évi tavaszi Állásbörzén megjelenő kiállítók száma a 

hét folyamán elérte a tavalyi értéket, a Külügyi Börzére pedig további 30 kiállító 

jelentkezett. Az Adminisztratív Csoport munkájával kapcsolatban jelezte, hogy Gál 

Tibor kérte a Kari Hallgatói Képviseleteket, mihamarabb ütemezzék be nagy értékű 

beszerzéseiket. A Külügyi hallgatói referens jelenleg az Erasmus programmal érkezett 

külföldi hallgatókkal, illetve a nekik szervezett programokkal foglalkozik. Berzlánovich 

Imre kérdésére Szabó Imre elmondta, hogy ezeket a programokat a MISZ Nonprofit 

Kft. rendezi. A Szakkollégiumok működési pályázatával kapcsolatosan Szabó Imre 

jelezte, hogy még egyik előző évi pályázó sem kereste őt. 

- Szabó Imre távozik – 

1.6 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a rektori pályázatok leadási határideje 2012. 

január 31. volt. 

1.7 Kovács András elmondta, hogy a megüresedett juttatás-térítési referensi poszt 

betöltésére 2 személy jelentkezett, Rácz Tamás és Szabó Tamás. Kovács András 

javaslatára- a két hiányzó tag miatt- a szavazásra csak a következő ülésen kerül sor. 

1.8 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a HÖK Alapszabályhoz módosító 

javaslatokat eddig csak a VIK, ÉMK, VBK, GPK karok küldtek. Jelezte, hogy a további 

javaslatok beküldésének határideje 2012. február 15. (szerda) 

1.9 Kovács András elmondta, minden kar jelezte neki, hogy a kari Erasmus koordinátorral a 

kapcsolatfelvétel megtörtént. 

1.10 Kovács András beszámolt a keddi EHK-DIK-MISZ-MISZISZ vezetői értekezleten 

történtekről. Nagy Roland (MISZISZ igazgató) 2012. március 1-re tervezi, hogy 

beszámol az Iskolaszövetkezet elmúlt éves munkájáról.  



 

 
 

1.11 Kovács András elmondta, hogy a kollégiumokban biztosított internetszolgáltatások 

szerződéseinek előkészítése folyamatosan halad. Jelezte, hogy a GMF Kollégiumok 

Osztály munkatársa, Natkó Márton hamarosan jelentkezni fog minden kollégiumban, 

hogy elősegítse a leltárak felmérését. Kovács András elmondta, hogy megérkezett a Jogi 

Csoport véleménye a Schönherz Zoltán Kollégiumban történő internetszolgáltatásra 

vonatkozó szerződésről, majd részletezte a felmerült problémákat. 

1.12 Kovács András elmondta, hogy a kollégiumok jövőjével kapcsolatos információk 

rendkívül ellentmondásosak, a felmerülő újdonságokról folyamatosan tájékoztat majd az 

EHK üléseken. 

1.13 Kovács András elmondta, hogy az elmúlt időszakban volt két Belső Gazdasági 

Bizottsági ülés. Kovács András kérte az EHK tagjait, hogy 2012. február 6 12:00-ig 

minden karról jelentkezzen legalább 1 tag, aki részt vesz a jövőben a bizottsági üléseken 

minden alkalommal, vagy hiányzás esetén értesíti a kar másik delegáltját. 

1.14 Kálmán László előterjesztette a Gazdálkodási rendre vonatkozó javaslatát (1. sz. 

melléklet), amelyet az EHK Tóth Gábor, Vermes Boldizsár és Kálmán László szóbeli 

módosításaival kiegészítve 14-0-0 arányban támogatott.  

1.15 Kálmán László előterjesztette a GTK HK továbbképzési hétvégéjének támogatására 

vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az EHK 14-0-0 arányban támogatott. 

1.16 Fekete Dóra előterjesztette az Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói 

Képviselet által lemondott kollégiumi férőhelyek újraosztására vonatkozó javaslatát (3. 

sz. melléklet), amelyet az EHK 14-0-0 arányban támogatott. 

1.17 Szentesi Anett előterjesztette az Egyetemi Öntevékeny Körök működési pályázatára 

vonatkozó javaslatát (4. sz. melléklet), amelyet az EHK 14-0-0 arányban támogatott. 

1.18 Kovács András javasolta, hogy a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 2012. 

február 11-ei ülésére az EHK Maszlavér Gábort, Vincze Pált és Berzlánovich Imrét 

delegálja. Az EHK ezt a javaslatot 14-0-0 arányban támogatta. 

1.19 Kovács András jelezte, hogy Nagy Dávid (HÖOK elnök) megküldte a HÖOK 

következő félévre vonatkozó program tervét. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a 

HÖOK tavaszi vezetőképzőn való részvétel támogatására ugyanazok a feltételek 

érvényesek, mint az előző félévben. 



 

 
 

1.20 Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a hét folyamán 

Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol az OHV kérdésekről, az OHV kampányról, 

illetve a kialakítandó nyelvi OHV kérdésekről volt szó. Elmondta, hogy egyeztetett 

Szabó Mihály KTH igazgatóval, ahol az egyes tantárgyakon kialakult várólistákkal 

kapcsolatban felmerült problémákat tisztázták. Vermes Boldizsár kérdésére Hoffer 

Dávid elmondta, hogy előrelépés csak a fejlesztő bevonásával lehetséges.  

1.21 Hoffer Dávid javasolta, hogy a 2011/12 tanév tavaszi félévében az EHK a következő 

ajándékokkal támogassa az OHV kampányt: 

 5 db EFOTT heti jegy,  

 10 db BME fesztivál jegy, 

 10 db színházjegy 2-2 fő részére, 

 20 db Büfé utalvány 3000 Ft értékben. 

Ezt az EHK 14-0-0 arányban támogatta  

1.22 Vermes Boldizsár beszámolt a juttatás és térítés területén történtekről. Elmondta, hogy 

az elmúlt időszakban 2 alkalommal tartott bírálói vizsgát. Emlékeztette a karokat arra, 

hogy a rendszeres szociális támogatás és alaptámogatás pályázatokat 2012. február 5-ig 

lehet leadni, majd ezután kezdődik az bírálási időszak. 

1.23 Fekete Dóra beszámolt a kollégiumi ügyek területén történtekről. Előterjesztette a 

kollégiumi mentori pótpályázatra vonatkozó javaslatát (5. sz. melléklet), amelyet az EHK 

14-0-0 arányban támogatott. Fekete Dóra elmondta, hogy lezárultak a kollégiumi 

jelentkezések, a kollégistákat tartalmazó listák határidőre megérkeztek a GMF 

Kollégiumok Osztályra, illetve ki-be- és átköltözések is sikeresen lezajlottak. Az elmúlt 

időszakban tartott Belső Kollégiumi Bizottsági ülést, ahol a klubok nyitvatartási rendjét 

véglegesítették.  

1.24 Vermes Boldizsár elmondta, hogy a BME Portál fejlesztését tárgyaló bizottság első 

alkalommal következő héten ülésezik. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Vermes Boldizsár kérte, hogy a minden Kari HK, küldje meg számára a fegyelmi 

kártyákra jogosultak aktuális listáját 2012. február 9 12:00-ig. 



 

 
 

2.2 Rácz Tamás javasolta, hogy a Műhely újság fejléce az ülésen bemutatott formában 

újuljon meg. Ezt az EHK 4-11-0 arányú szavazást követően nem támogatta. 

 

 

Következő EHK ülés: 2012. február 9. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. február 8. (kedd) 9:00 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. február 2. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Gazdálkodási Rend Kálmán László 

2 GTK HK továbbképzési hétvége támogatás Kálmán László 

3 
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Képviselete által lemondott kollégiumi férőhelyek 

újraosztása 
Fekete Dóra 

4 Egyetemi Öntevékeny Körök működési pályázata Szentesi Anett 

5 Kollégiumi mentori pótpályázat Fekete Dóra 

 




