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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. június 21-én tartott üléséről 

 

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

Tímea, Fekete Dóra, Kettinger Ádám, Kovács András, Molnár László, Nagy Gábor, Rácz 

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

Kimentését kérte: Hoffer Dávid 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András beszámolt az elmúlt időszak Operatív és Vezetői Értekezletein 

történtekről. Ezeken szó volt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kérésére folytatott 

vizsgálatról, a Bosch céggel kötendő megállapodásról illetve egyeztettek a Kiemelt- és a 

kutatóegyetemi pályázatok szempontjairól. Dr. Czigány Tibor (leendő GPK dékán) 

felvetette, hogy a ’Perodica Politechnica’ folyóiratot impaktfaktorossá kellene tenni. 

Kovács András elmondta, hogy a 2012. június 18-ai értekezleten az Intézményfejlesztési 

Terv mellékleteihez kapcsolódó anyagról, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a vizsgálatairól 

beszéltek, valamint Dr. Andor György (általános rektorhelyettes) ismertette a Sport 

koncepcióra vonatkozó terveket. Kovács András ismertette a Szervezeti Felépítési és 

Működési Rend jelenlegi módosításának helyzetét. 

1.2 Az EHK áttekintette a Szenátus 2012. június 25-ei ülésének napirendjét. Hoffer Dávid és 

Szentesi Anett jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Őket az EHK egyhangú, 15-

0-0 arányú szavazását követően Molnár László és Kettinger Ádám helyettesíti. 

1.3 Kovács András elmondta, hogy 2 héttel ezelőtt EHK-DIK-MISZ-MISZISZ vezetői 

értekezletet tartott, ahol a háttérszervezetek marketing és PR tevékenységéről készített 

anyagról és a Diákközpont 2011. évi beszámolójáról beszéltek. 

1.4 Kovács András ismertette a 2012. évi EHK - tábor megváltozott programtervét. 

1.5 Fekete Dóra előterjesztette a kollégiumok betegszobáinak felhasználására vonatkozó 

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

1.6 Fekete Dóra előterjesztette a kollégiumi mentorokra vonatkozó javaslatát (2. sz. 

melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatott. 
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1.7 Kovács András előterjesztette az EFOTT civil pályázatok eredményeire vonatkozó 

javaslatát (3. sz. melléklet), amelyet a szóbeli kiegészítéseket követően az EHK 13-0-2 

arányban támogatott.  

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

elmúlt időszakban a hallgatói kifizetések során felmerült, a státuszállításból adódó 

problémákkal foglalkozott, valamint Szabó Imrével (Diákközpont igazgató), és Süveges 

Péterrel (Támpont Iroda) egyeztetett a következő tanévi szociális pályázatok kiírásával 

kapcsolatosan. Az említett pályázatok várhatóan a jelenlegi szabályzatok alapján 

kerülnek meg meghirdetésre. 

1.9 Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy 2 

alkalommal tartott Belső Kollégiumi Bizottsági ülést, ahol folytatták megbeszéléseiket 

egy esetleges új kollégiumi felvételi rendszerről, valamint beszéltek a beérkezett 

kollégiumi mentori pályázatokról. Az elmúlt időszakban tartott Külső Kollégiumi 

Bizottsági ülést is, ahol szintén az egységes felvételi rendszerről beszéltek. Fekete Dóra 

beszámolt a legutóbbi kollégiumi fegyelmi tárgyalásról, ahol a Villamosmérnöki és 

Informatikai Karos hallgatók számára megítélt fegyelmi pontot később a Jogi Csoport 

vitatta. Befejeződtek az EHK-soknak, valamint a Kari Hallgatói Képviseletek kollégiumi 

felelőseinek szervezett kollégiumi bejárások. Fekete Dóra jelezte, hogy a Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar két képzésén probléma merült fel a szakmai gyakorlatok 

hosszával kapcsolatban. A Kommunikáció és Médiatudomány alapszak esetében a Kar 

honlapján 3 hét szerepel, az érintett tanszék honlapján pedig 5 hét a szakmai gyakorlat 

minimális hosszára vonatkozóan. A Munka- és Szervezetpszichológia mesterszakon 

pedig a Terepgyakorlat I. című tárgy leírásában a tematika a 14 héten keresztül félévközi 

rendbe illeszti bele a gyakorlatot, de van lehetőség nyáron is elvégezni. Fekete Dóra 

javaslata, hogy a Kommunikáció és Médiatudomány alapszakon az EHK fogadja el az 5 

hetet, a Munka- és Szervezetpszichológia mesterszakon lévő gyakorlatot pedig ne 

tekintse nyári gyakorlatnak a nyári kollégiumi férőhely szempontjából. Szentesi Anett 

javasolja, hogy a Kommunikáció és Médiatudomány alapszakon 5 hetet, a Munka- és 

Szervezetpszichológia mesterszakon 8 hetet fogadjon el az EHK. A javaslatokra rendre 

12-3 arányú szavazat érkezett, így az EHK azt támogatja, hogy a nyári szakmai 

gyakorlatok során a Kommunikáció és Médiatudomány alapszakon 5 hetet, a Munka- és 
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Szervezetpszichológia mesterszakon lévő gyakorlatot pedig ne tekintse nyári 

gyakorlatnak a nyári kollégiumi férőhely szempontjából. Fekete Dóra kérte, hogy a Kari 

Hallgatói Képviselet ezeket a problémákat tisztázza le az érintett tanszékekkel, hogy a 

jövőben ne legyen ebből többet probléma. Fekete Dóra tájékoztatta az EHK-t, hogy 

megkezdődtek a nyári időszakra a kollégiumi ki-be-átköltözések. 

1.10  Szentesi Anett beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a 

Köztársasági Ösztöndíjra leadott pályázatok folyamatosan érkeznek. Az eddig beérkezett 

pályázatokat a mai nappal elbírálták, a többit pedig 2012. június 30 - július 2. között 

fogják elbírálni. 

1.11  Vermes Boldizsár beszámolt a Hallgatói web2-es szolgáltatások fejlesztésével 

kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy erőteljes ütemben haladnak a megbeszélések 

elsősorban a Karrier Iroda és a MISZISZ Iskolaszövetkezet igényeivel, valamint a 

kollégiumi felülettel kapcsolatban. Az őszi kollégiumi felvételi rendszerről zajlanak az 

egyeztetések, a felmerülő igényeket a Külső Kollégiumi Bizottság tagjai gyűjtik össze. 

Jelezte, hogy csak 1 Kari Hallgatói Képviselet küldte meg számára véleményét a 

korábban megküldött kérdéseiről. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Szentesi Anett kérdésére Kovács András elmondta, hogy a Támpont Iroda 

munkatársai fel fogják keresni a Kari Hallgatói Képviseleteket, hogy mit szeretnének a 

gólyacsomagba tenni, amint ez aktuális lesz.  

2.3 Farkas Patrik tájékoztatta az EHK-t, hogy továbbította a Dr. Andor Györgytől 

(általános rektorhelyettes) kapott tájékoztatót a Sport koncepcióra vonatkozóan. 

2.4 Szabó Tamás kérte, az EHK fontolja meg annak lehetőségét, hogy a korábbi 

döntésével ellentétben ne csak az egységes gólyatábori jelentkezési felületet 

használhassa a VIK HK a 2012. évi Gólyatáboruk szervezése során. Ezt az EHK 3-1-

10 arányú szavazást követően nem támogatta.  

2.5 Fekete Dóra tájékoztatta az EHK-t, az Építőmérnöki Kari Hallgatói Tanácsban történt 

személyi változásokról. 
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Következő EHK ülés: 2012. június 28. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. június 26. (kedd) 9:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2012. június 25. (hétfő) 17:00 

Belső Kollégiumi Bizottság: 2012. június 26. (kedd) 19:00 

Belső Gazdasági Bizottság: 2012. június 26. (kedd) 17:30 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. június 21. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 kollégiumok betegszobáinak felhasználása Fekete Dóra 

2 kollégiumi mentorok Fekete Dóra 

3 EFOTT civil pályázatok eredményei Kovács András 

 


