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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. március 1-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: Nagy Roland (MISZISZ ügyvezető) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Nagy Roland megtartotta beszámolóját a MISZISZ eddigi tevékenységéről. 

- Nagy Roland távozott - 

1.2 Kovács András ismertette a HÖK Alapszabály módosítására beérkezett javaslatokat. Az 

EHK áttekintette a javaslatokat, majd eldöntötte a továbbiakban milyen ütemben történik 

ezek megvitatása. 

1.3 Kovács András beszámolt a Szenátus 2012. február 27-ei üléséről.  

1.4 Kovács András jelezte, hogy a 2012. február 20-ai vezetői és operatív értekezleten 

Szabó Imre (DIK igazgató) helyettesítette őt. Itt szó volt arról, hogy Dr. Pipek János 

dékán (TTK) kérni fogja az Oktatás Hallgatói Véleményezése során kialakult 

eredmények felülvizsgálatát. Gárdos Csaba főfelügyelő javasolta, hogy a kari 

költségvetések közös struktúrájúak legyenek. 

1.5 Kovács András beszámolt a hétfői papucsos értekezleteteken történtekről. Elmondta, 

hogy a már korábban említett NEFMI vizsgálat alapját képező területek köre tágul, de a 

szükséges anyagok rendelkezésre állnak a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságon. Dr. 

Andor György (általános rektorhelyettes) tájékoztatta az értekezlet résztvevőit a 2012-es 

költségvetés készítésének alapgondolatairól, és a szükséges változásokról. Elmondta, 

hogy a nem kari alrendszerek esetében létszám stopot kell hirdetni, és racionalizálni kell 

a béreket. Kovács András jelezte, hogy Dr. Péceli Gábor rektor úr részt vett egy az 

egyetemek gazdasági vezetőinek tartott megbeszélésen, ahol beszéltek a kollégiumok és 

menzák központosított üzemeltetéséről. Így ezzel kapcsolatosan várható, hogy az 



 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.I.em.61. 

Hallgatói Önkormányzat Tel.: 463-3836, Fax: 463-3718 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu 

 

intézmény 2012. évi költségvetése már külön egységként kezeli majd a kollégiumokat és 

a menzákat. 

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

tartott, ahol a kollégiumok jövőjéről beszéltek. 

1.7 Kovács András beszámolt az elmúlt időszakban a Schönherz Zoltán Kollégiumban 

kialakítandó internetszolgáltatással kapcsolatosan folytatott megbeszélésekről. 

1.8 Kovács András emlékeztette a résztvevőket arra, hogy a 2012. március 3.-án Gödöllőn 

kerül megrendezésre a következő HÖOK Közgyűlés. 

1.9 Kovács András elmondta, hogy a múlt héten Kiss Ferenc (Budapesti Kommunikációs 

Főiskola) hivatalos levélben kérte Dr. Péceli Gábor rektor úrtól egy hallgatóknak szánt 

rendezvény népszerűsítését. Kovács András a rendezvény jellege miatt a GTK HK-t 

kérte, hogy népszerűsítse azt. 

1.10  Kovács András elmondta, hogy Kollégiumi Klubok Üzemeltetési Koncepciójával 

kapcsolatos kérését csak az ÉPK HK és a VIK HK teljesítette. Kérte, hogy a többi kar  

pótolja ezen hiányosságát legkésőbb 2012. március 8 12:00-ig. 

1.11 Kovács András elmondta, hogy felkereste őt Dergán Ádám, az Ifjúsági 

Kereszténydemokrata Szövetség XI. kerületi szervezetének elnöke a Martos Flóra és a 

Schönherz Zoltán Kollégium névváltoztatásával kapcsolatosan. Kovács András jelezte, 

kikéri a Kari Hallgatói Képviseletek elnökeinek véleményét, hogy az ebben a témában 

korábban tett állásfoglalásaik nyilvánosak-e. Kovács András kérte, hogy a Kari 

Hallgatói Képviseletek elnökei hivatalos levélben írják meg neki, hogy egy esetleges 

névváltoztatás esetén milyen javaslatokat tudnának támogatni. 

1.12 Kovács András elmondta, hogy az EHK-KHK továbbképző hétvégére a gyülekező 2012. 

március 9-én 14:00-kor lesz a Martos Flóra Kollégium előtt. A hétvége témái: HÖK 

Alapszabály, a Portál rendszer, a Hallgatói Szolgáltató Iroda és Külső Gazdasági 

Bizottság működése, az új juttatási-térítési Kormányrendelettel kapcsolatos BME 

javaslatok. Kovács András kérte, hogy az említett témáknak megfelelően döntsenek a 

Kari Hallgatói Képviseletek arról, kik vesznek részt a továbbképző hétvégén. 

1.13 Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy jövő hét hétfőn 

egyeztet Dr. Jobbágy Ákossal (oktatási igazgató) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

várható változásairól. Hoffer Dávid beszámolt az oktatási dékánhelyettesi értekezleten 
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történtekről, ahol a karok felvételi keretszámairól volt szó. Az elmúlt időszakban tartott 

Belső Oktatási Bizottsági ülést, ahol az OHV kérdésekkel kapcsolatos kari 

visszajelzéseket tekintették át. Jelezte, hogy Központi Tanulmányi Hivatalba szervezett 

bejárás időpontja várhatóan 2012. március 6 16:00. Hoffer Dávid elmondta, hogy azon 

hallgatók, akiknek a kétszer elmulasztott bejelentkezés miatt szűnt meg a hallgatói 

jogviszonya, viszont vettek fel tárgyakat, illetve a NEPTUN rendszerben a 001-es 

kérvény beadásával éltek az elbocsátásuk ellen, automatikusan visszavételre kerültek. 

1.14 Rácz Tamás beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy probléma nélkül 

átadásra kerültek a KTH-nak a félév első hallgatói kifizetési listái. Kálmán László 

kérdésére Rácz Tamás elmondta, hogy az előző félévben elmaradt kifizetések is 

kiutalásra kerültek. Több Kari Hallgatói Képviselet is kérte, hogy legközelebb nagyobb 

mértékben legyenek a Külső Szociális Bizottság tagjai beavatva a szociális ösztöndíjak 

ponthatárainak meghatározásába. Rácz Tamás elmondta, hogy a jövőben törekedni fog 

az ehhez hasonló problémák elkerülésére. 

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

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol az idei félévi feltöltetlen kollégiumi 

férőhelyekről volt szó. A GMF Kollégiumok Osztály jelezte, hogy a hallgatók túl sűrűn 

riasztják a mentorokat a szobában hagyott szobakulcsok miatt. A bizottság javaslatához 

sok kérdés érkezett, ezért Kovács András kérte, hogy a probléma megoldásának 

lehetőségeit tárgyalja meg újra a Belső Kollégiumi Bizottság. Fekete Dóra jelezte, hogy 

idén is tervez egy minden kollégiumot érintő bejárást, ahol az EHK kiegészülne a Külső 

Kollégiumi Bizottság tagjaival. Elmondta, hogy az elmúlt időszakban részt vett egy a 

Martos Flóra Kollégium szobáiba kerülő új bútorokkal kapcsolatos megbeszélésen, és 

egy a Vásárhelyi Pál Kollégiumban történt dulakodással kapcsolatos kollégiumi fegyelmi 

tárgyaláson. 

1.16  Szentesi Anett beszámolt a pályázatok területén történtekről. Kérte, hogy minden Kari 

Hallgatói Képviselet hirdesse a Bécsi ösztöndíjat és az Egyetemi BME ösztöndíjat. Az 

Egyetemi BME ösztöndíjak első bírálási időpontjait a következő hétre hirdette ki. Jelezte, 

hogy az Egyetemi Öntevékeny Körök támogatásainak meghatározására összehívott 

bizottság ülés időpontja 2012. március 7 18:00. Berzlánovich Imre javasolta, hogy az 

Egyetemi BME ösztöndíjat Neptun üzenetben is hirdesse az EHK. 
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1.17  Vermes Boldizsár elmondta, hogy az elmúlt időszakban tartott egy Belső Bizottsági 

ülést a Portál fejlesztésével kapcsolatosan, ahol körvonalazták a fejlesztési irányokat. 

Jelezte, egyedül a KSK HK nem küldte meg neki, hogy kit delegál a Hallgatói web2-es 

szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos Külső Bizottságba.  

 

 

2 Egyebek: 

2.1 Hoffer Dávid elmondta, hogy a mai nap folyamán kihirdetésre került az Erasmus 

pályázatok előzetes eredménye. 

2.2 Szabó Tamás vállalta, hogy a média pályázathoz hasonlóan készít minden kollégiumról 

egy reklám videót, hogy ezzel is elősegítsük a jövőben a férőhelytöltési problémák 

megoldását.  

2.3 Farkas Tímea elmondta, hogy a médiapályázat adatlapja és a kiírása elkészült, a 

szükséges nyilatkozatok még kidolgozás alatt vannak.  

 

Következő EHK ülés: 2012. március 8. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. március 6. (kedd) 9:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2012. március 5 (hétfő) 17:00 

Belső Kollégiumi Bizottság: 2012. március 6 (kedd) 19:00 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. március 1. 

 


