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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. március 22-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Engert Attila, Farkas László, Farkas 

Patrik, Farkas Tímea, Fekete Dóra, Hoffer Dávid, Kálmán László, Kovács András, Nagy 

Gábor, Rácz Tamás, Szabó Tamás, Szentesi Anett, Tóth Gábor, Vermes Boldizsár 

Vendég: Péceli Gábor (rektor); Szabó Imre (Diákközpont igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András köszöntötte Péceli Gábor rektor urat, aki először ismertette új rektori 

pályázatának tartalmát, majd válaszolt a felmerülő kérdésekre. 

- Péceli Gábor távozik – 

1.2 Kovács András ismertette a HÖK Alapszabály módosításával kapcsolatos továbbképző 

hétvége összefoglaló anyagát. Az EHK megvitatta, hogy a továbbiakban milyen ütemben 

történik az Alapszabály elkészítése. 

1.3 Kovács András beszámolt a hétfői Operatív Értekezleteteken történtekről. Itt az Egyetem 

2012. évi gazdálkodásának főbb irányairól és a GMF átalakítási tervéről beszéltek.  

1.4 Kovács András beszámolt a hétfői Vezetői Értekezleteteken történtekről. Elmondta, 

hogy Kis Norbert (felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár) az 

előzetes tervektől eltérően csak 2012. március 23-án látogat az Egyetemre, s ekkor ad 

pontos útmutatást az Intézményfejlesztési Terv elkészítéséhez. Az értekezlet szintén 

tárgyalta az Egyetem 2012. évi gazdálkodásának főbb irányait, illetve beszéltek a GMF 

pozicionálási lehetőségeiről. Kaszásné Mészáros Éva (gazdasági és műszaki főigazgató 

asszony) jelezte, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrizni fogja az Egyetem 

szerződéses partnereit.  

1.5 Az EHK áttekintette a 2012. március 26-ai Szenátusi ülés napirendjeit. Kovács András 

jelezte, hogy az Egyebek napirendi pont keretein belül kerül sor az elmúlt időszakban 

megújult néhány kiemelt egyetemi létesítmény megtekintésére, bemutatására. 

1.6 Kovács András elmondta, hogy a keddi nap folyamán EHK-DIK-MISZ-MISZISZ 

vezetői értekezletet tartott. Itt a kollégiumok jövőjéről beszéltek. Emellett szó volt a Civil 
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Társaságról, mint lehetséges új cégformáról, de ezzel kapcsolatban még sok kérdést kell 

tisztázni a Jogi Csoporttal. Egyeztettek a Sztoczek József és József nádor ösztöndíjak 

2012-es meghirdetéséről is. 

1.7 Kovács András előterjesztette a BME Squash Kör Szervezeti és Működési Szabályzatra 

vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK 16-0-0 arányban támogatott. 

1.8 Szentesi Anett előterjesztette a Műegyetemi Zenekar támogatására vonatkozó javaslatát 

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

1.9 Kovács András előterjesztette a Kari Hallgatói Képviseletek támogatására vonatkozó 

javaslatát (3. sz. melléklet), amelyet az EHK 16-0-0 arányban támogatott. 

1.10 Szentesi Anett előterjesztette az Egyetemi BME ösztöndíj eredményére vonatkozó 

javaslatát (4. sz. melléklet), amelyet az EHK 14-0-2 arányban támogatott. 

1.11 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy az Magyar Rektori Konferencia vezetősége 

3 levelet küldött Kis Norbertnek (felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes 

államtitkár): a nyelvvizsga követelményekről (5. sz. melléklet), a Tisztaszoftver 

programról (6. sz. melléklet) és a részösztöndíjakról (7. sz. melléklet). 

1.12 Kovács András jelezte, hogy a Hallgatói Jogviszonyból Származó Kollektív Jogok 

Szabályzatra vonatkozó módosító javaslatát a hamarosan megküldi az EHK tagjainak.  

1.13 Kovács András elmondta, hogy megkapta a NEFMI ellenőrzés eredményét tartalmazó 

írásos anyagot, amiből felolvasta a Hallgatói Önkormányzatra vonatkozó állásfoglalást. 

1.14 Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy kedden részt 

vett az Oktatási Dékánhelyettesi Értekezleten. Itt elsősorban az idegen nyelvi képzésről 

volt szó, de az OHV Szabályzatról és az új OHV kérdésekről is egyeztettek. Hoffer 

Dávid jelezte, hogy a további szükséges egyeztetések miatt előreláthatóan 2012 áprilisára 

nem elkészül el az új OHV szabályzat. Hoffer Dávid vezetésével az EHK kisorsolta az 

előző félévben OHV kérdőívet kitöltött hallgatók között a nyereményeket. 

- Szabó Imre megérkezett - 

1.15  Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. A 

Támpont Iroda működésével kapcsolatban elmondta, hogy a Központi Tanulmányi 

Hivatalnak (KTH) írt, a hallgatói kifizetésekkel kapcsolatos feljegyzés eredményeként a 

KTH kérni fogja, a hallgatói kifizetéseket ne ők, hanem más szervezeti egység végezze. 

A Támpont Iroda felújítása befejeződött, így az Iroda a jövő hét folyamán visszaköltözik 
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helyiségébe. Szentesi Anett kérdésére Szabó Imre elmondta, hogy a GTK HK tagjainak 

leadott vagyonnyilatkozatai dokumentálva vannak. Így ha szükségük van ezzel 

kapcsolatban bármilyen adatra, úgy azt a GTK HK elnöke bármikor elkérheti tőle. Szabó 

Imre jelezte, hogy a VIK Dékáni Hivatal felkereste őt a 2011/12-es tanév őszi félévére 

vonatkozó OHV eredmények miatt. Erre válaszul Hoffer Dávid elmondta, hogy azóta a 

4. kérdés kiértékelése is megtörtént, és az eredmények hamarosan nyilvánosságra 

kerülnek. 

- Szabó Imre távozik – 

1.16 Rácz Tamás beszámolt a juttatás-térítés területén történtekről. Elmondta, hogy 

elkészítette a rendszeres szociális támogatás és alaptámogatás pályázatainak eredményei 

ellen benyújtott fellebbezések határozatait, és megküldte azt a hallgatók számára. 

Vermes Boldizsár jelezte, hogy megérkeztek a KTH-ból a tanulmányi ösztöndíjak 

korrekciójához szükséges adatok, melyeket mihamarabb továbbít a kari referensek felé. 

1.17 Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy Külső 

Kollégiumi Bizottságot tartott 2012. március 21-én, ahol sajnos a GTK és TTK karok 

nem képviseltették magukat. Az ülésen beszéltek a jelenlegi feltöltetlen férőhelyek 

feltöltéséről és a kollégiumok férőhelyszámának esetleges módosításáról (alapvetően 

egyik Kari Hallgatói Képviselet sem szeretné módosítani a férőhelyek számát). 

Egyeztettek arról is, hogy az egyes kollégiumok bejárása mikor és milyen ütemben 

történjen, illetve a Portál rendszer kollégiumi felületét milyen lépésekben szeretnék 

továbbfejleszteni. Fekete Dóra jelezte, hogy Polonkai László (GMF Kollégiumok 

Osztály igazgatóhelyettes) megküldte neki a nyári kollégiumi üzemeltetéssel kapcsolatos 

információkat.  Fekete Dóra jelezte, hogy Bán Tibor (Primogen ZRt) kérését, miszerint 

szeretné bővíteni a Kármán Klub teraszát, sem Kollégiumok Osztály, sem a GPK HK 

nem támogatja, így kéri az EHK állásfoglalását a bővítés tekintetében. Az EHK 

megvitatta a kérdést, majd 0-15-1 arányú szavazást követően nem támogatta.  

1.18  Szentesi Anett beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy lezajlott 

az Egyetemi BME ösztöndíjhoz szükséges igazolások pótleadása, így a leadási időszak 

végleg lezárult. Szentesi Anett jelezte, hogy megérkeztek a Bécsi ösztöndíjra leadott 

pályázatok, amelyek száma a hirdetésnek köszönhetően megnégyszereződött az elmúlt 
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évekhez képest. Emellett tájékoztatta az EHK-t, hogy a Jó tanuló-Jó sportoló ösztöndíjra 

is folyamatosan érkeznek be a pályázatok.  

1.19  Vermes Boldizsár beszámolt a Hallgatói web2-es szolgáltatások fejlesztésével 

kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy a szükséges frissítés csúszik a fejlesztő 

részéről, így a Hallgatói web2-es szolgáltatások fejlesztésével foglalkozó Belső Bizottság 

következő ülése elmarad. Czinkóczki Krisztián kérésére Vermes Boldizsár készíteni 

fog egy összefoglaló anyagot a Portál rendszerről, amit megkaphatnak azok a Kari 

Hallgatói Képviselők, akik nem vettek részt az erről szóló előadásokon. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Czinkóczki Krisztián elmondta, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemmel közösen 

tervezett kötélhúzás időpontja várhatóan 2012. szeptember 10. lesz. 

2.2 Hoffer Dávid jelezte, hogy az elmúlt időszakban volt HÖOK választmányi ülés, de 

egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni rajta. 

2.3 Engert Attila elmondta, hogy a hallgatói képviselők tudásfelmérésének 

kidolgozásával foglalkozó bizottság ülése 2012. március 26-án 15:30-kor lesz. A VBK 

HK tisztújító fóruma miatt kérte, hogy a 2012. április 23-ra tervezett tudásfelmérés 

lebonyolítása minél gyorsabban történjen, hogy az érintett Hallgatói Képviselők időben 

érkezhessenek meg a Fórumra. 

2.4 Rácz Tamás elmondta, Szabó Zsolt (Műhely főszerkesztő) kérte, hogy az EHK-tól, 

illetve a Kari Hallgatói Képviseletektől érkező kérések a megjelenésekkel 

kapcsolatban a Műhely felelős vagy az EHK elnök közvetítésével érkezzenek. 

2.5 Berzlánovich Imre kérésére a 2012. április 19-ei Sport Pont rendezvényt maximum 

100.000 Ft-tal támogatja az EHK. Berzlánovich Imre jelezte, hogy a héten tartott 

Hallgatói Sport Bizottsági ülést, és volt egy Egyetemi Sport Bizottsági ülés, amin nem 

tudott részt venni. Az ezen Bizottságokról készült emlékeztetőket megküldi az EHK 

tagjainak. 

2.6 Farkas Tímea elmondta, hogy média pályázat szervezését a jogi kérdések tisztázása 

lassítja. 
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2.7 Nagy Gábor elmondta, hogy tisztázta az egyes karok Dékáni Hivatalainak tartozásait, 

amik az Educatio kiállításon történt megjelenés költségei miatt alakultak ki. Egyedül 

KSK nem teljesítette ezeket, a 2011-es és 2012-es évre vonatkozóan. 

 

 

Következő EHK ülés: 2012. március 29. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. március 27. (kedd) 9:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2012. március 26. (hétfő) 17:00 

Belső Kollégiumi Bizottság: 2012. március 24. (péntek) 15:00 

Belső Gazdasági Bizottság: 2012. március 27. (kedd) 17:30 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. március 22. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 BME Squash Kör Szervezeti és Működési Szabályzat Kovács András 

2 Műegyetemi Zenekar támogatása Szentesi Anett 

3 Kari Hallgatói Képviseletek támogatása Kovács András 

4 Egyetemi BME ösztöndíj eredménye Szentesi Anett 

5 MRK levél - nyelvvizsga követelmény Kovács András 

6 MRK levél - Tisztaszoftver program Kovács András 

7 MRK levél - részösztöndíj Kovács András  

 


























