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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. szeptember 8-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Andrási Norbert, Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Farkas Tímea, Fekete 

Dóra, Hoffer Dávid, Kálmán László, Keresztes Péter, Kovács András, Kulcsár Bence, Paragi 

Miklós, Rácz Tamás, Szentesi Anett, Vermes Boldizsár, Virányi Ágnes; 

Kimentését kérte: Králik Attila; 

Vendég: Németh Ádám (MISz Nonprofit Kft ügyvezető), Szabó Imre (DIK igazgató). 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Németh Ádám beszámolt a MISz Nonprofit Kft. ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy a felújítások bejeződtek, a BME Copy és a Jegyzetbolt is megnyitottak. 

Németh Ádám beszámolt, hogy a Vásárhelyi Büfében beépítésre került egy melegkonyhás 

rész, amely várhatóan a jövő héttől üzemel. 

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

Támpont Irodával kapcsolatban elmondta, hogy folyamatban van egy fejlesztési anyag 

előkészítése. Hoffer Dávid múlt heti kérdését (miért nem volt elég teljeskörű a Támpont 

Iroda tájékoztatása a nyáron), kivizsgálták. A kivizsgálás eredménye az lett, hogy bár a 

válasz a megadott információt tartalmazta, ezen információ az idő előrehaladtával 

aktualitását vesztette, így félreértésekre adott lehetőséget. Szabó Imre megkérte a 

Támpont Iroda dolgozóit, hogy a jövőben nagyobb figyelemmel járjanak el. A Kulturális 

Titkársággal kapcsolatban, a múlt héten elmondottakhoz képest nem történt számottevő 

változás. A Karrier Iroda jelenleg az Állásbörzére készül, valamint az előtte 

megrendezendő Felkészítő Napokra. Az Adminisztratív Csoporttal kapcsolatban elmondta, 

hogy a tanév 1. gazdasági dékánhelyettesi ülésén elmondták, hogy nagyobb ellenőrzések 

várhatóak. Szabó Imre tájékoztatta az EHK-t, hogy közbeszerzési stop elrendelése várható 

minden beszerzésre, így aki kisebb vagy nagyobb értékű beszerzést szeretne indítani még a 

héten, ill. minél hamarabb jelezze. Szabó Imre beszámolt arról is, hogy a balatonlellei 

táborban idén bevezetett 1 táborvezetős rendszer pozitív lakossági visszajelzéseket 

eredményezett. A tábor díjainak elszámolása folyamatban van, várhatóan 2011.szeptember 

15-ig eredményesen véget is ér. 



 

2 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Operatív értekezleten történtekről. Itt szó esett arról, 

hogy a Lovasberényi kormányülés napirendjére került az új FTV koncepció, melyről 

részleteket sajnos nem tudunk. Andor György bemutatott egy statisztikát, melyben az 

látható, hogy a BSc képzést inkább kifizetik a hallgatók, mint az MSc képzést. Gárdos 

Csaba főfelügyelő jelezte, hogy a jövőben minden ülésen szeretne részt venni. Péceli 

Gábor ismertette Szabó Mihály statisztikáját, miszerint idén a hallgatók 5 %-a nem 

iratkozott be, de a statisztika nem elég részletes így további paraméterekkel fogják 

bővíteni. 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Vezetői Értekezleten történtekről. Az értekezlet elején 

Péceli Gábor értékelte a Tanévnyitó ünnepséget. Pipek János dékán úr beszámolt arról, 

hogy a fizika felmérők rosszul sikerültek, és felhívta az Értekezlet figyelmét arra, hogy 

ezzel a problémával foglalkozni kell. Becker Gábor dékán úr bemutatta a díszoklevél 

tervezetét, melyet a vezetői Értekezlet egyhangúlag jóváhagyott.  

1.5 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy kedden délelőtt volt egy megbeszélésen, ahol 

méhnyakrák prevenciós programról volt szó, ezzel kapcsolatos plakátokat kell majd 

kihelyezni a kollégiumokban (1. számú melléklet). 

1.6 Keresztes Péter beszámolt a MISZ-DIK-MISZISZ-EHK vezetői értekezleten történtekről. 

Elmondta, hogy a Szkéné Színház felújítása nem fog elkészülni időben, így valami 

megoldást kell találni a már leszerződött darabok megtartására. Itt is szóba került a 

közbeszerzési stop. Keresztes Péter beszámolt a Jegyzettámogatás felhasználási 

javaslatairól. A koncessziós díjon és a video pályázaton felüli részének felhasználására az 

EHK egy bizottságot állított fel, amely részletes előterjesztésben tesz majd javaslatot. 

Ennek felelőse Berzlánovich Imre. 

1.7 Keresztes Péter felszólította azokat a kari hallgatói képviseleteket, akik eddig nem küldték 

el hivatalos levélben véleményüket a Schönherz Zoltán és a Martos Flóra kollégium 

névváltoztatásával kapcsolatban, hiányosságukat hétfőn 12:00-ig pótolják. Akik eddig 

megküldték a VIK, KSK, ÉMK, TTK.  

1.8 Králik Attila megküldte az EHK részére az önkéntes nap résztvevőinek, kari létszámra 

vetített %-os arányát. A KHK-k között meghirdetett verseny győztese ezek alapján a TTK 

lett. 
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1.9 Vermes Boldizsár előterjesztette a Rendkívüli szociális támogatásra tett javaslatát  

(3. számú melléklet), melyet a KSZB-vel is véleményeztetett. Az EHK az előterjesztést 

egyhangúlag elfogadta. 

1.10  Vermes Boldizsár előterjesztette a 2011/2012 tanév I. félévére vonatkozó kifizetési 

időpontokat. Az EHK az előterjesztést egyhangúlag támogatta (4. számú melléklet). 

1.11  Keresztes Péter elmondta, hogy a következő Műhelyben meg fog jelenni a DIK-HÖK 

alrendszer költségvetéséről készült cikk (5. számú melléklet). 

1.12  Szentesi Anett előterjesztette az Egyetemi Öntevékeny körök működési pályázatát a 

2011/2012 őszi félévére (6. számú melléklet) Az EHK az előterjesztést egyhangúlag 

támogatta. 

1.13  Berzlánovich Imre előterjesztette a Kisfedeles Lovasiskola támogatási kérelmét  

(7. számú melléklet). Az EHK az előterjesztést 2I, 9N, 4T mellett elutasította. 

1.14  Keresztes Péter még egyszer felhívta az EHK figyelmét, hogy szeptember 12-én, hétfőn 

16 órától lesz a díjátadás, ahol a megjelenés minden EHK képviselőnek kötelező. 

Kimentését kérte: Paragi Miklós és Vermes Boldizsár. 

1.15  Andrási Norbert elmondta, hogy a hiányzó pályázati „to do” dokumentumok elkészítése 

folyamatban van. A dokumentumok a jövő hétre elkészülnek.  

1.16  Szentesi Anett elmondta, hogy az ÉMK kivételével, minden kar elküldte számára a kari 

Esély-mentorok nevét és elérhetőségeit, az ÉMK a jövő hétre megküldi. 

1.17  Kovács András elmondta, hogy jövő hétre hívja össze a bizottságot a video pályázat 

elbírálására.  

1.18  Keresztes Péter elmondta, hogy amennyiben nem lesz rendkívüli oka, úgy a jövő hétre 

nem hívja össze az EHK ülést. 

1.19  Paragi Miklós beszámolt arról, hogy a kollégiumi felvételi eredmények ellen fellebbezők 

között volt két azonos nevű hallgató, akiknek össze lett cserélve a neptun-kódjuk, így 

rosszul lettek kiértesítve. Megoldásképp az elutasított hallgatónak is sikerült férőhelyet 

biztosítani a Martos Flóra Kollégiumban. 

1.20  Keresztes Péter felkérte Kovács Andrást, hogy a József Nádor, valamint a Sztoczek 

József ösztöndíjakhoz tartozó okleveleket készítse elő aláíratásra hétfőn reggel 8-ra. 

1.21  Keresztes Péter megkérte az EHK képviselőit, hogy az ülésen tárgyalandó anyagokat 

legkésőbb csütörtök délig küldjék be a levelezőlistára. 
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1.22  Keresztes Péter kihirdette, hogy a HÖK Alapszabály 4. számú mellékletnek megfelelően 

ez úton kiírásra kerül az EHK elnöki pályázat, melynek leadási határideje  

2011.szeptember 22. Keresztes Péter kérte, hogy az internet pályázat lebonyolítására az 

EHK jelöljön ki felelőst. A feladatra Berzlánovich Imre és Virányi Ágnes jelentkezek. 

1.23 Hoffer Dávid beszámolt az oktatási területen történtekről. Elmondta, hogy négy karon 

probléma volt azon első évfolyamos hallgatókkal, akiknek (első féléves tantárgyait a KTH 

vette fel!) tantárgyait törölték és automatikusan passzív félévre kerültek, mert a hallgatói 

státuszukat nem állították "aktívra". Szabó Mihály levelet írt a dékánhelyetteseknek, hogy 

amennyiben beleegyeznek, akkor automatikusan állítsák vissza az érintett hallgatók 

státuszát aktívra. Amennyiben, ez nem történik meg úgy a hallgatók 999-es számú kérvény 

kitöltésével (mely megtalálható a Neptunban, az 'ügyintézés' menüpontnál, a 'kérvények' 

fül alatt) kérvényezhetik az eredeti állapot visszaállítását.  

1.24 Hoffer Dávid beszámolt a Belső Oktatási Bizottságon történtekről, ahol főként a nyelvi 

OHV-ről volt szó, valamint az OHV kampányról. A BOB javaslata, hogy több nyeremény 

legyen, ezeket pedig 3 kategóriába sorolták: 25 db étkezési utalvány 4000 Ft értékben; 15 

db könyvutalvány 6000 Ft értékben és 3db 2 főre szóló élményvonatozás. Az EHK az 

előterjesztést egyhangúlag támogatta. 

1.25  Vermes Boldizsár beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

tovább folytatódtak a bírálói vizsgáztatások. Az eddigi 77 vizsgázóból 53-an tettek sikeres 

vizsgát. Vermes Boldizsár elmondta, hogy Külső Szociális Bizottságot tartott a héten, 

ahol a jelenlegi bírálásokról volt szó, valamint feladatokat osztott szét a KSZB tagok 

között.  

1.26  Paragi Miklós és Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Paragi 

Miklós tájékoztatta az EHK-t, hogy a fellebbezésekre írt válaszok kiküldésre kerültek. 

Paragi Miklós tájékoztatta az EHK-t, hogy a jövő hétre Belső Kollégiumi Bizottságot hív 

össze kedden 18 órakor. Fekete Dóra elmondta, hogy BKB-n mindenképpen beszélni kell a 

Zöld-kör energiatakarékossági versenyéről.  

1.27  Kovács András beszámolt a pályázat területén történtekről. Elmondta, hogy a díjátadással 

kapcsolatos ügyintézéssel foglalkoztak. 
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Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a Vállalások listáját. 

2.2 Berzlánovich Imre elmondta, hogy két kar tartozik még az Educatio részvételi díjával az 

ÉPK és a KSK. Keresztes Péter kérte, hogy az érintett karok legyenek kiértesítve. 

2.3 Rácz Tamás beszámolt a Péhl Gáborral történő egyeztetésről, melyben megbeszélték, 

hogy 3 új biciklitároló kerül kiépítésre: K épület mellett a régieket kicserélik; a D épület 

mögött a Stoczek utca felőli oldalon és a reaktor mellett megszűnő parkoló helyén újat 

építenek.  

2.4 Szentesi Anett érdeklődött, hogy mi a helyzet az „utazz haza olcsón” akcióval. A projekt 

sajnos jelenleg áll. 

2.5 Hoffer Dávid beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy a BRSZ Önkéntes 

napot szeretne szervezni. A választmányi ülésen szó volt a 2012. EFOTT pályázatról, 

jelenleg még folynak az egyeztetések a szervezéssel kapcsolatban. Hoffer Dávid 

elmondta, hogy a 2011. október 1-2. között megrendezésre kerülő Közgyűlés Pécsett lesz.  

2.7 Berzlánovich Imre beszámolt a Sport Bizottságról, ahol elmondták, hogy az ÉL csarnokról 

hamarosan közbeszerzési döntőbizottsági döntés születik. 

2.8 Fekete Dóra érdeklődött, hogy a hallgató képviselet részére összeállított ZH megírása 

mikorra várható. Az időpont még egyeztetés alatt áll. 

 

 

 

Következő EHK ülés: 2011. szeptember 22. (csütörtök) 18:00 

Következő BOB: 2011. szeptember 

Következő BKB: 2011. szeptember 13. (kedd) 18:00 

Következő KSZB:  2011. szeptember 

 

Budapest, 2011. szeptember 12. 

 

 

 Fekete Dóra Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 
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Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Prevenciós program, tájékoztató Keresztes Péter 

2. Önkéntes Nap nyertes kar Králik Attila 

3. Rendkívüli Szociális támogatás Vermes Boldizsár 

4. Kifizetési időpontok 2011/2012. tanév I. félév Vermes Boldizsár 

5.  HÖK-DIK alrendszer cikk Keresztes Péter 

6. Egyetemi öntevékeny körök működési pályázata a 2011/2012. tavaszi félévre Szentesi Anett 

7. Kisfedeles Lovasiskola támogatási kérvénye Berzlánovich Imre 

8. Passzívra tett elsősök Hoffer Dávid 

   

   

   

 


