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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. március 14-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 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András elmondta, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) által 

végzett ellenőrzések során felkeresték őt. A kérdések elsősorban arra irányultak, hogy a 

vizsgált területeken, illetve az azokra vonatkozó döntésekben milyen szerepe volt a BME 

HÖK-nek. 

1.2 Kovács András beszámolt a hétfői operatív értekezletről, ahol a NEFMI ellenőrzésekről 

volt szó. 

1.3 Kovács András beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Elmondta, hogy a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. lezárta a Hotel UNI bérbeadása körüli vizsgálatot, 

aminek eredményéként kötelezik az Egyetemet egy belső vizsgálat lefolytatására, illetve 

javasolták, hogy az Egyetem fontolja meg a szerződés felbontását. Kovács András 

jelezte, hogy készült egy rövid anyag az Egyetem 2012. évi költségvetésének várható fő 

irányvonalairól, amit eljuttat az EHK tagoknak is, amint lehetősége lesz rá. Ezek után az 

EHK megvitatta, várhatóan milyen intézkedéseket igényelnek a gazdasági változások. 

1.4 Kovács András beszámolt a hétfői Rektori Tanácson történtekről. Itt áttekintették a 

Szenátus 2012. március 26-ai ülésének napirendjét, valamint a különböző szervezeti 

egységek által végzett elégedettség vizsgálatokról beszéltek. 

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

tartott. Itt a kollégiumok jövőjéről egyeztettek. Kovács András jelezte, hogy megkapta a 

székhelyként az egyes kollégiumokba bejelentett egyesületek/alapítványok nyilatkozat 

mintáit. Megjegyezte, hogy van még pár tisztázatlan kérdés, amiről egyeztetnie kell a 

Jogi Csoporttal. A jövőben pedig a gyorsabb ügyintézés érdekében kezdeményezni fog 
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egy megbeszélést a Jogi Csoport és az érintett egyesületek/alapítványok képviselői 

között. 

1.6 Kovács András elmondta, hogy a héten részt vett egy megbeszélésen, ahol a Schönherz 

Zoltán Kollégiumban működő klubok üzemeltetéséről egyeztettek. 

1.7 Kovács András elmondta, hogy a héten részt vett egy megbeszélésen Nagy Dáviddal 

(HÖOK elnök), ahol az EFOTT szervezéséről és a HÖOK elnöksége által az 51/2007. 

(III. 26.), a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló Kormányrendelet kapcsán készített anyagról egyeztettek. Szentesi 

Anett kérdésére Kovács András elmondta, hogy Králik Attila várhatóan az EHK 2012. 

március 29-ei ülésén fogja megtartani beszámolóját az EFOTT szervezésének jelenlegi 

helyzetéről. 

1.8 Kovács András előterjesztette a VII. BME Squash bajnokság támogatására vonatkozó 

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

1.9 Berzlánovich Imre javasolta, hogy az EHK a Sportkeret felosztásában szereplő Sport 

rendezvényszervezésre rendelkezésre álló keret erejéig a beérkező pályázatok elbírálását 

delegálja le a Hallgatói Sport Bizottságra. Ezt a javaslatot az EHK 12-1-3 arányban 

támogatta. 

1.10 Rácz Tamás előterjesztette a TTK HK nagy értékű informatikai beszerzésének 

megelőlegezésére vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet). Kálmán László jelezte, hogy a 

TTK HK 2011-re vonatkozó gazdasági beszámolója rendben megérkezett. A javaslatot az 

EHK 16-0-0 arányban támogatta. 

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

Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol az OHV kérdésekről és az OHV Szabályzatról volt 

szó. A kialakult végleges kérdéssort a mai nap folyamán megküldi az Oktatási 

Dékánhelyettesi értekezlet tagjainak. Hoffer Dávid az elmúlt időszakban tartott egy 

bizottsági ülést az idegen nyelvű képzés hallgatóinak problémáiról. Ez a bizottság a 

jövőben várhatóan havi rendszerességgel kerül összehívásra. A következő Oktatási 

Dékánhelyettesi értekezlet vendége lesz Moson Péter (nemzetközti ügyekért felelős 

rektori megbízott), így ott bővebben is foglalkoznak majd az idegen nyelvű képzéssel. 

Hoffer Dávid kérte, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek kísérjék figyelemmel, a tanszéki 

kompenzációs díjakkal kapcsolatos Kari Tanulmányi Bizottsági döntéseket. Hoffer 
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Dávid jelezte, hogy készült egy cikk a MŰHELY újságban, amiben az elmúlt időszakban 

többször is említett elbocsátások miatt kérdezték Szabó Mihályt (KTH igazgató). Farkas 

Tímea jelezte, hogy érdemes lenne még a Portál rendszer kialakítása előtt egy már 

meglévő honlapot üzembe helyezni az OHV eredmények közzététele céljából. Kovács 

András elmondta, hogy mindenképpen támogatandó a kezdeményezés, de szükség lenne 

konkrét javaslatra, hogy dönteni lehessen. 

1.12 Rácz Tamás beszámolt a juttatási-térítési területén történtekről. Elmondta, hogy a 

hallgatói kifizetések a hétfői és keddi nap során rendben megtörténtek. A Demján Sándor 

szociális ösztöndíjak egyes kifizetéseivel voltak kisebb problémák, ezek korrigálása a 

következő kifizetési időpontban meg fog történni. A rendszeres szociális ösztöndíjak 

eredményeire beérkezett fellebbezéseket megkapta, majd a kari vélemények beérkezése 

után elkészítette a szükséges határozatokat. 

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

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol szó volt a feltöltetlen férőhelyekről, a 

férőhelyszám felülvizsgálatáról, a 2012-es őszi félévben aktuális kollégiumi térítési 

díjakról és a doktorjelölti státuszra vonatkozó állásfoglalásról. Az üres férőhelyek 

feltöltése érdekében Fekete Dóra kérte az érintett Kari Hallgatói Képviseletek 

kollégiumi felelőseit, hogy a szokásos menetrendtől eltérően a várólistákon szereplő 

összes hallgatót értesítsék az üres helyekről. A férőhelyek számának felülvizsgálatáról 

azután szeretne beszélni az érintettekkel, miután lezajlott a kollégiumok bejárása. A 

Vásárhelyi Pál Kollégiumban működő Drönk Büfé Önkormányzati vizsgálatai során 

mindent megfelelőnek találtak. Azonban a szomszédos bejelentéseket figyelembe véve az 

érintett Öntevékeny Kör vezetője arra kérte Fekete Dórát, hogy készüljön egy megoldási 

javaslat, ami csökkentené a dohányzási tilalom miatt kialakult hangoskodást. A 

következő Külső Kollégiumi Bizottság időpontja 2012. március 21. 18:00, a Belső 

Kollégiumi Bizottság pedig egy előzetes egyeztetést követően a szokásostól eltérő 

időpontban ülésezik majd. 

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

lezajlott az Egyetemi BME ösztöndíj pályázatok elbírálása, aminek eredményeit 

várhatóan két hét múlva hirdeti ki. Szentesi Anett jelezte, hogy 62 regisztrált 

jelentkezőből mindössze 39-en adták le a szükséges igazolásokat. Hoffer Dávid 
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javasolta, hogy az Egyetemi BME ösztöndíj pályázatokhoz szükséges igazolások leadási 

határidejét változtassa meg az EHK 2012. március 20-ra, ezt a javaslatot az EHK 16-0-0 

arányban támogatta. A Belső Pályázati Bizottság következő ülése 2012. március 21-én 

12:00-kor lesz. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Szentesi Anett jelezte, hogy a GTK HK a tanulmányi ösztöndíj megállapításakor hibás 

adatot kapott a Központi Tanulmányi Hivataltól, és egy tanulmányi ösztöndíjra nem 

jogosult hallgatónak ítélték meg azt. Vermes Boldizsár elmondta, hogy ez esetben 

Süveges Péternek kell jelezni a problémát.  

2.2 Farkas László kérdésére Kovács András elmondta, hogy tudomása szerint a Q2 

épületen födém megerősítés miatt kezdték meg újra a munkálatokat. 

2.3 Czinkóczki Krisztián elmondta, hogy felsőoktatással kapcsolatos Hallgatói Fórum 

időpontja 2012. március 21. 16:00, helyszíne pedig a K.I.72-es terem. 

2.4 Hoffer Dávid elmondta, hogy 2012. március 20-án lesz HÖOK választmányi ülés, amin 

nem tud részt venni. 

2.5 Tóth Gábor jelezte, hogy a továbbképző hétvégén felmerült javaslatokat elkezdte 

kidolgozni. Kovács András ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a hétfői nap folyamán 

megküldi a továbbképző hétvége összefoglalóját az érintettek számára. 

2.6 Farkas Tímea elmondta, az OHV népszerűsítésére vonatkozó kérését az Építészmérnöki 

Karon működő média kör teljesítette egyedül. 

  



 

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 

 

 

 

Következő EHK ülés: 2012. március 22. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. március 20. (kedd) 9:00 

Belső Gazdasági Bizottság: 2012. március 20. (kedd) 17:30 

Belső Pályázati Bizottság 2012. március 21. (szerda) 12:00 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. március 14. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 VII. BME Squash bajnokság támogatására Kovács András 

2 TTK HK nagy értékű informatikai beszerzésének megelőlegezésére Rácz Tamás 

 


