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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. május 17-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Czinkóczki Krisztián, Engert Attila, Farkas László, Farkas Patrik, Farkas 

Tímea, Fekete Dóra, Hoffer Dávid, Kettinger Ádám, Kovács András, Molnár László, Nagy 

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

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató); 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András beszámolt a hétfői Rektori Tanácson történtekről. Elmondta, hogy a 

Szenátus 2012. május 29-ei ülésének anyagait tekintették át. 

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

hogy Dr. Péceli Gábor (Rektor) tájékoztatást adott a felsőoktatási pólusokról, továbbá 

beszéltek a Tudástranszfer területén történtekről. 

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

vezetői értekezletet tartott, ahol a maradvány keretekről beszéltek. 

1.4 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy Köztársasági Ösztöndíj elnyerésére vonatkozó Rektori Utasítás 

véglegesítéséhez a következő lépés, hogy Dr. Péceli Gábor hitelesítse azt aláírásával, és 

egyúttal kérte, hogy minden Kari Hallgatói Képviselet hirdesse ezt, amint a véglegesítés 

megtörténik. Szabó Imre jelezte, hogy a Csatlakozó kiadványt megküldte minden 

referens számára, hogy aktualizálja a tartalmát, és kérte, hogy ha valakinek a jelenlegi 

struktúrán túl mutató javaslata van, azt jelezze neki 2012. május 31-ig. A 

vagyonnyilatkozatokat érintően felhívta a VIK HK delegáltjainak figyelmét, hogy 

lejelentési kötelezettségeiket még egy személy esetében nem véglegesítették, illetve a 

KSK HK delegáltjainak figyelmét, ügyeljenek az éves tisztújítást követő 

kötelezettségeikre. Czinkózczki Krisztián kérdésére Szabó Imre elmondta, hogy a 

Szenátusi tagságból adódó vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség miatti teendőkről 

értesíteni fogja Kovács Andrást.  
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1.5 Kovács András elmondta, hogy a BME HÖK Alapszabályának kidolgozása 

folyamatosan halad, de a szerkezet kialakítása során számos kérdés vetődött fel, ami 

lassítja a kidolgozást. 

1.6 Kovács András elmondta, hogy Dr. Andor György (általános rektorhelyettes) 

megküldte az ÉL Sportcsarnok üzemeltetésére vonatkozó terveket, amit a közel jövőben 

az EHK Belső Sport Bizottsága fog tárgyalni. 

1.7 Kovács András elmondta, hogy a héten Farkas Patrikkal közösen egyeztettek Vincze 

Pállal (igazgató – Testnevelési Központ), a Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos 

Bajnokságok utazási költségeinek támogatásairól. 

1.8 Kovács András elmondta, hogy a héten részt vett egy megbeszélésen Orbán Balázzsal 

és Dávida Eszterrel az 2012. évi Önkéntes nappal és az EFOTT-tal kapcsolatosan. 

Kovács András jelezte, hogy az EFOTT Menedzsment pályázatot írt ki civil szervezetek 

részére a fesztiválon történő megjelenésre, és egyúttal kérte, hogy minden Kari Hallgatói 

Képviselet hirdesse a pályázatot.  

1.9 Kovács András elmondta, hogy az ülést megelőzően vett részt a LifeRay Szimpóziumon. 

1.10 Fekete Dóra előterjesztette a Kollégiumi mentori- és vezető mentori pályázatokra 

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

1.11 Fekete Dóra előterjesztette a kollégiumi férőhelyek karok közötti szétosztásának elvére 

vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az EHK 15-0-1 arányban támogatott. 

1.12 Fekete Dóra előterjesztette a kollégiumi férőhelyek karok közötti szétosztására 

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

1.13 Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten tartott 

Külső Oktatási Bizottsági ülést, ahol a TVSZ-ről, az Oktatási Monitoring Rendszerről, 

valamint Belső Oktatási Bizottsági ülést, ahol az Oktatási Monitoring Rendszerről és az 

OHV honlapról egyeztettek. 

1.14 Rácz Tamás beszámolt az juttatás-térítés területén történtekről. Elmondta, hogy 

megküldte a Külső Szociális Bizottság tagjainak a közel jövőben aktuális teendők 

időbeosztását, amire eddig csak néhányan jeleztek vissza. Jelezte, hogy néhány kari 

referens szeretné az Egységes Szociális Rendszert a régi környezetében használni a 

kollégiumi felvételihez. Rácz Tamás felhívta az EHK figyelmét, hogy az utolsó kari 

hallgatói kifizetések június hónapban esedékesek. A hallgatói ösztöndíjak eredményei 
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ellen a Neptun rendszerben leadott kérelmekről e-mailben értesültek a kari referensek, de 

kérte, hogy valakinek kétsége támadt a bejelentést illetően, az jelezze neki. Rácz Tamás 

elmondta, hogy az Egységes Szociális Rendszer specifikálása folyamatban van. 

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

részt vett egy a Martos Flóra- és a Vásárhelyi Pál Kollégiumba tervezendő napkollektor 

rendszer közbeszerzési eljárásán. Elmondta, hogy a héten Belső Kollégiumi Bizottsági 

ülést tartott, ahol a kollégiumi férőhelyekről és a kollégiumi bentlakási díjakról 

egyeztettek. Elmondta, hogy az ülést megelőző napon tartott Külső Kollégiumi Bizottsági 

ülést, ahol a karok közötti kollégiumi férőhelyosztást véglegesítették, prezentálta a nyári 

jelentkezési felületet, és beszéltek az őszi jelentkezési felületről. 

1.16 Szentesi Anett beszámolt a pályázatok területén történtekről. Czinkóczki Krisztián 

jelezte, hogy a Hallgatói Külügyi Ösztöndíjakat elbírálták, a végleges eredményeket a 

következő EHK ülésen terjeszti elő. 

1.17 Vermes Boldizsár beszámolt a Hallgatói web2-es szolgáltatások fejlesztésével 

kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy az ülést megelőző napon részt vett egy 

adminisztrátori tréningen, valamint beszámolt a LifeRay Szimpóziumról.  

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Farkas Patrik elmondta, hogy az ülés napján volt Egyetemi Sport Bizottsági ülésen, 

ahol ÉL Sportcsarnok üzemeltetésére vonatkozó tervekről egyeztettek. Farkas Patrik 

kérdésére Kovács András elmondta, hogy a HK-ZH pótlására utolsó alkalommal 

2012. május 24.-én 17:00-kor kerül sor. 

2.3 Hoffer Dávid elmondta, hogy egyeztetett Varga Ildikóval, a Központi Tanulmányi 

Hivatal Erasmus- és Csereprogramok Irodájának vezetőjével a megnövekedett 

Erasmus támogatásokról. Várhatóan emelkednek majd a hallgatói ösztöndíjak is, 

azonban Hoffer Dávid jelezte, hogy egyre több hallgató a mondja le az elnyert 

pályázatot, így előfordulhat, hogy pótpályázatot kell majd kiírni. 

2.4 Rácz Tamás beszámolt a sárospataki HÖOK Közgyűlésen és az EHK Belső 

Gazdasági Bizottsági ülésén történtekről. Rácz Tamás a Kari Hallgatói Képviseletek 

támogatására a következő javaslatotokat tette. A Sport- és Kulturális tevékenységre 
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2012. május 28-ig legyen lehetőség a korábbi formában pályázni, míg a jövőbeli 

programokra a pályázat leadásának határideje 2012. június 15. legyen. A 

teljesítményalapú támogatáshoz a szükséges ellenőrzések során tekintsen az EHK 

teljesítettnek minden feladatot, amit az ülés napjáig kellett megvalósítani. Amennyiben 

egy Kari Hallgatói Képviselet eltér a költségvetésében, illetve a támogatási 

pályázatokban foglaltaktól, akkor legyen lehetősége írásos beszámolóban 

megindokolnia az eltérést. Ezeket a javaslatokat az EHK16-0-0 arányú szavazást 

követően egyhangúan támogatta. 

2.5 Farkas Tímea jelezte, hogy nem tud részt venni a következő EHK ülésen. 

2.6 Nagy Gábor elmondta, hogy a héten részt vett egy kollégiumi fegyelmi tárgyaláson, 

ahol egy a Gépészmérnöki Kar hallgatója szigorú megrovást kapott. 

 

 

Következő EHK ülés: 2012. május 24. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. május 22. (kedd) 9:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2012. május 25. (péntek) 15:00 

Belső Gazdasági Bizottság: 2012. május 22. (kedd) 17:00 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. május 17. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Kollégiumi mentori- és vezető mentori pályázatok Fekete Dóra 

2 Kollégiumi férőhelyek karok közötti szétosztásának elve Fekete Dóra 

3 Kollégiumi férőhelyek karok közötti szétosztása Fekete Dóra 

 






















