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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. február 9-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 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató); Molnár László (VBK HK elnök) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy regisztrálta a beérkezett vagyonnyilatkozatokat, és az érintett Kari 

Hallgatói Képviseletek elnökeit keresni fogja a további adminisztratív teendőkkel. Szabó 

Imre kérte, hogy ha valakinek megszűnik a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége, 

akkor arról minél hamarabb, de legkésőbb 2 munkanapon belül ő is értesüljön. A 

Diákközponttal és a Nyílt Nappal kapcsolatos elégedettség felmérések eredményeit az 

EHK következő ülésén fogja bemutatni. A Karrier Irodával kapcsolatban jelezte, hogy a 

2012-es Állásbörze szervezése folyamatosan zajlik, illetve a hozzátartozó Felkészítő 

Napok 2012. február 13.-március 1. között kerülnek megrendezésre. A Támpont Iroda 

munkájával kapcsolatosan elmondta, hogy 2012. február 29-én megrendezésre kerül egy 

esélyegyenlőségi fórum elsősorban a tanszékek számára, majd 2012 májusa folyamán egy 

másik a hallgatók részére. Jelezte, hogy Richter Júlia, a Támpont Iroda jelenlegi 

pszichológusa a következő félévtől kezdve külföldön fog tanulni, így augusztus elejétől 

új pszichológus kerül felvételre. Elmondta, hogy a hallgatói külügyi referens a Külügyi 

Börze szervezésével foglalkozik, illetve a Külügyi Iroda kialakítása folyamatban van. 

- Szabó Imre távozik – 

1.2 Kovács András beszámolt a hétfői vezetői értekezleteteken elhangzottakról. Elmondta, 

hogy Dr. Moson Péter (nemzetközi rektorhelyettes) készített egy anyagot a külföldi 

hallgatók számának növelésére vonatkozóan. Szó volt a 2012. évi költségvetésről, aminek 

kapcsán Dr. Andor György (általános rektorhelyettes) elmondta, nem úgy alakul az 

állami támogatás, mint ahogyan azt előre tervezték. Gárdos Csaba (főfelügyelő) 
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elmondta, hogy minden intézmény vezetőségének azt javasolja, képezzenek tartalékokat, 

továbbá emlékeztetette az értekezlet tagjait, hogy a következő években újabb elvonások 

várhatóak. Szó volt arról is, hogy a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon gondok 

adódhatnak a bérek jövőbeni kifizetéseivel kapcsolatosan.  Dr. Péceli Gábor (rektor) 

beszámolt a Magyar Rektori Konferencia legutóbbi plénumán történtekről. Kovács 

András jelezte, hogy Dr. Kis Norbert (felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős 

államtitkár) meghosszabbította a felvételi határidőt (2012. február 24-ig). Dr. Kövesi 

János (GTK dékán) jelezte, hogy a következő tanévtől kezdve létrehoznak egy 

ösztöndíjat a karon azok számára, akik tanulmányi eredményeik alapján a legjobb 25%-

ba tartoznak, és nekik elengedik az önköltségük 30%-át.  

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

történtekről. Itt a Hallgatói Külügyi Testület költségvetéséről, illetve a kollégiumok 

jövőjére vonatkozó tervekről beszéltek. 

1.4 Kovács András kérte az EHK-t, hogy foglaljon állást a Diákhitel 2 egységes 

hirdetéséről. Az EHK megvitatta a kérdést, majd 15-0-1 arányú szavazást követően arra 

az álláspontra jutott, hogy amennyiben a hirdetések során valóban objektív tájékoztatás 

valósul meg, akkor támogatja azt. Kovács András elmondta, hogy megállapodás 

kidolgozására Orbán Balázst (MISz Nonprofit Kft.) fogja felkérni. 

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

betöltésére 2 személy jelentkezett: Rácz Tamás és Szabó Tamás. Kovács András kérte 

a jelentkező személyeket, hogy pár szóban mondják el jövőbeni terveiket. Ezt követően 

az EHK Rácz Tamás és Szabó Tamás jelentkezését a juttatás-térítési referensi posztra 

rendre 14-2-0 arányban támogatta. Így az EHK új juttatás-térítési referense Rácz Tamás 

lett. 

1.6 Kovács András elmondta, hogy az ÉPK HK azzal a kéréssel fordult az EHK-hoz 

előlegezzen meg számára egy nagy értékű beszerzést (1. sz. melléklet) a 2012-es 

működési keretük terhére. Ezt az EHK 16-0-0 arányban támogatta. 

1.7 Kovács András elmondta, hogy megérkezetek a Kari Hallgatói Képviseletek javaslatai a 

Pro Juventute díjjal kapcsolatosan (2. sz. melléklet). A jelöltek: Dr. Örvös Mária 

(GPK), Dr. Szoboszlai Mihály (ÉPK), Dr. Tevesz Gábor (VIK), Dr. Recski András 

(VIK), Ekler Péter (VIK), Dr. Deák András (VBK), Dr. Balpataki Antal (KSK), 
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Paragi Miklós (VBK) és Maszlavér Gábor (ÉMK). Ők rendre 10-10-6-2-1-9-5-9-7 

szavazatot kaptak. Ezek alapján az EHK Dr. Örvös Mária, Dr. Szoboszlai Mihály, Dr. 

Deák András és Paragi Miklós jelölését támogatja. 

1.8 Kovács András elmondta, hogy az EHK belső bizottságainak időpontjaira Rácz Tamás 

és Nagy Gábor elküldték javaslataikat a beérkezett igények alapján. Kérte, hogy minden 

bizottságvezető ezeket figyelembe véve jelöljön ki állandó időpontokat. 

1.9 Kovács András jelezte, hogy megkérte a Kari Hallgatói Képviseletek elnökeit, küldjék 

meg részére, mennyibe kerül a fél illetve egy oldalas hirdetés az egyes kari lapokban (ez 

a TÁMOP 4.2.2. pályázat hallgatói munkáinak népszerűsítése miatt szükséges). Ezen 

kérésének a GTK HK és az ÉMK HK még nem tett eleget, kérte ezt a hiányosságukat 

mihamarabb pótolják. 

1.10 Kovács András elmondta, hogy a vonatkozó határidők betartásához a HÖK 

Alapszabályra vonatkozó módosítási javaslatokat legkésőbb a Szenátus 2012. május 29-ei 

ülésén kell felterjeszteni. A módosításokat tárgyaló továbbképző hétvége időpontja – az 

előzetes egyeztetések alapján – várhatóan 2012. március 23-24. lesz.  

1.11 Kovács András megköszönte a segítséget, amit a Kari Hallgatói Képviseletek a 

kollégiumban található internet szolgáltatáshoz szükséges eszközök összegyűjtése során 

nyújtottak. A további fejleményekről és teendőkről a Hallgatói Szolgáltató Iroda 

munkatársai értesíteni fogják a Kari Hallgatói Képviseletek elnökeit. 

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

Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol az OHV szabályzatról volt szó. Elmondta, 

hogy ez elmúlt időszakban több hallgató jelezte, hogy az Országos Egészségügyi 

Pénztárban gondok adódtak a társadalombiztosításaikkal, aminek oka, hogy az OEP 

nyilvántartásában nem szerepelt az intézmény által egyébként bejelentett hallgató. Hoffer 

Dávid elmondta, hogy erről egyeztetett a Központi Tanulmányi Hivatal munkatársaival, 

és akinél ez a probléma felmerül az leadhat egy kérvényt, így a KTH közli majd a 

hallgatókkal a bejelentés igazolásához szükséges adatokat. Jelezte, hogy felmerült több 

probléma is a külföldi hallgatók képzésével kapcsolatosan, amit a közeljövőben tisztázni 

kell. Fekete Dóra jelezte, hogy esetükben a kollégiumi elhelyezését is tisztázni kell. 

1.13 Vermes Boldizsár beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy az elmúlt 

időszakban lezajlottak a bírálói vizsgák, illetve 2012. február 14-15-énfogja elbírálni 
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azon hallgatók szociális ösztöndíj pályázatait, akik maguk is részt vesznek a bírálás 

folyamatában. 

1.14 Fekete Dóra beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy kissé 

nehézkes a megüresedett férőhelyek feltöltése, illetve két Kari Hallgatói Képviselet is 

kiírt pótjelentkezést. Jelezte, hogy a pótjelentkezésen jelentkező hallgatók száma nem fog 

számítani a 2012/13-as tanév őszi félévi férőhelyeinek elosztásakor. A héten Belső 

Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a kollégiumi klubok rendkívüli nyitva tartásairól 

volt szó. Jelezte, hogy a 363/2011-es kormányrendelet miatt változni fognak a kollégiumi 

férőhelyek besorolásai, és így a kollégiumi térítési díjak is. Kovács András kérdésére 

Fekete Dóra elmondta, hogy a változásokat 2012. május végéig kell átvezetni a 

megfelelő szabályzatokban. 

1.15 Vermes Boldizsár jelezte, hogy a Portál rendszer fejlesztésére összehívott bizottság első 

alkalommal 2012. február 13-án 15:00-kor ülésezik. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Vermes Boldizsár jelezte, hogy 2012. február 15-én lesz a Hallgatói Jogorvoslati 

Bizottság következő ülése, és egyúttal javasolta, hogy az EHK Rácz Tamást delegálja 

helyette. Ezt a javaslatot az EHK 16-0-0 arányban támogatta. 

2.3 Hoffer Dávid jelezte, hogy volt HÖOK választmányi ülés. 

2.4 Molnár László megköszönte az EHK Teremlabdarúgó Torna iránti támogatását, és 

egyúttal meghívott minden delegált tagot a megnyitóra. 

2.5 Nagy Gábor jelezte, hogy 2012-es rendezvénynaptár összeállítása során több karon is 

egy időpontba kerültek a Kari Napok rendezvényei. Kérte, hogy a jövőben ennek 

elkerülésére a Hallgatói Szolgáltató Iroda szervezzen egy közös megbeszélést a 

rendezvények szervezőivel. 
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Következő EHK ülés: 2012. február 16. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. február 14. (kedd) 9:00 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. február 9. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet beszerzésének megelőlegezése Kovács András 

2 Pro Juventute díj jelölések Kovács András 

 


