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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. szeptember 22-én tartott üléséről 

 

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

Dóra, Hoffer Dávid, Keresztes Péter, Kovács András, Králik Attila, Kulcsár Bence, Paragi 

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

Kimentését kérte: Kálmán László; 

Vendég: Maszlavér Gábor (EFOTT Kft. ügyvezető), Németh Ádám (MISz Nonprofit Kft 

ügyvezető), Szabó Imre (DIK igazgató). 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Maszlavér Gábor ismertette a 2012-es „EFOTT Házigazda felsőoktatási intézmény” 

pályázat részleteit. Elmondta, hogy amennyiben a BME HÖK be kívánja adni pályázatát, 

neki kell gondoskodnia a helyszínbérlésről, a higiéniai eszközökről (mobil wc, 

zuhanyzók), a megfelelő áramellátásról valamint biztosítania kell egy kapcsolattartó 

személyt. Maszlavér Gábor a továbbiakban ismertette, hogy milyen előnyökkel járna ez a 

BME számára:  

 kiemelt megjelenés, 

 korlátlan mennyiségű kedvezményes jegy (11 500 Ft) a BME hallgatóinak, 

 minden EFOTT-os promóciós termékre felkerülne a BME felirat/logó igény szerint, 

 sok BME-s hallgatónak nyári munkát tudnak biztosítani. 

A pályázat leadási határideje 2011. szeptember 30. (péntek) 12.00 óra. 

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

Elmondta, hogy jelentős fejlesztés az elmúlt időszakban nem történt. Felmerült a kérdés, 

hogy hogyan áll a BME Copy honlapjának fejlesztése. Németh Ádám elmondta, hogy a 

jelenlegi honlapon is megtalálható minden szükséges adat, de a BME Portálon belül már 

folynak az egyeztetések az új honlapról.  

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

Támpont Irodával kapcsolatban elmondta, hogy a KTH megkereste őket, hogy vegyék át a 

nemzetközi hallgatókhoz kapcsolódó ügyintézést, azonban támogatást erre nem adnának. 

Felmerült az ötlet, hogy ezt a feladatkört össze lehetne kötni a HKT menedzseri pozícióval. 
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A TI-KTH közötti megbeszéléseken eleinte arról volt szó, hogy a tanulmányi tanácsadás 

részét adnák át, de jelenleg már arról tárgyalnak, hogy minden őket érintő üggyel a 

Támpont Iroda foglalkozzon a jövőben. Amennyiben ezt elfogadják meg kell hozzá 

teremteni a megfelelő forrásokat, valamint pótolni kell a szabályzatok hiányzó idegen 

nyelvű fordításait. A Kulturális Titkársággal kapcsolatban, a múlt héten nem történt 

számottevő változás. A Karrier Iroda jelenleg a Felkészítő Napok lebonyolításával 

foglalkozik, valamint továbbiakban is folynak az előkészületek az Állásbörzére. Az 

Adminisztratív Csoporttal kapcsolatban elmondta, hogy hétfőn megjelent a 1316/2011.-es 

kormányhatározat, melyben közbeszerzési stopot, valamint szerződéskötési stopot 

rendeltek el, illetve az eddigi szerződések felülvizsgálata várható, de ez az EHK-t 

közvetlenül nem érinti. Szabó Imre elmondta továbbá, hogy jelenleg még folyik a 

kormányhatározat értelmezése. Ezzel kapcsolatban beszámolt arról, hogy a fogyatékos 

hallgatók segítéséhez szükséges tárgyi eszközöket még időben megrendelték, valamint, 

jelenleg két karnak van tervben nagyobb informatikai beruházása. Szabó Imre tájékoztatta 

az EHK-t, hogy 2011. október 10. és 15. között a Leltározási Bizottság ellenőrzést tart a 

leltárköteles eszközök meglétéről. A jövő hét elején (kedd-szerda magasságában) megküldi 

a karok számára a leltári listákat, amiket minden karnak ellenőriznie kell. Amennyiben 

bizonyos eszközök a kollégiumokban vannak, de még nem lettek átvezetve a KO leltárába, 

azok a tervek szerint novemberben lesznek átvezetve, addig pedig a DIK-es leltárába 

tartozóként kezelendőek. Szabó Imre felhívta az EHK figyelmét, hogy a Szakkollégiumok 

kezelésében lévő eszközök is a Hallgatói Képviseletek által kezelt leltárba tatoznak. 

Amennyiben valamelyik karnak az eredeti leltára még a dékáni hivatalnál van, 

előfordulhat, hogy őket a dékáni hivatal is meg fogja keresni ebben az ügyben. 

1.4  Keresztes Péter felterjesztette szavazásra, hogy a BME EHK szeretne-e indulni a 2012-es 

EFOTT szervezési jogáért. Az EHK az előterjesztést egyhangúlag elfogadta. 

1.5 Keresztes Péter beszámolt a múlt heti Operatív Értekezletről, ahol elsőként köszöntötték 

Gárdos Csaba főfelügyelőt. Az értekezlet tagjai tájékoztatást kaptak arról, hogy a BME 

eleget tett az elektronikus adóbevallási kötelezettségének. Kaszásné Mészáros Éva 

Gazdasági és műszaki főigazgató elmondta, hogy az MGR működésével kapcsolatban 

újabb sikereket értek el, valamint beszámolt róla, hogy az állam hasonló KGR rendszer 

fejlesztésbe kezdett közel 60 milliárd forint értékben. Elhangzott, hogy a PPP kivásárlás 
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előkészítése folyamatban van. Az értekezleten szó volt arról, hogy a szeptemberi Szenátus 

előterjesztés hiányában elmarad. 

1.6 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Operatív Értekezletről. Szóba került Kiss Béla esete, 

akit annak ellenére, hogy a BME Szenátusa támogatta (a Belső Ellenőrzési Csoport vezetői 

feladatainak ellátására), a Minisztérium nem nevezett ki. 

1.7 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Vezetői Értekezleten történtekről. Az értekezleten szó 

volt az FTV-koncepcióról. Szabó Mihály KTH igazgató beszámolója alapján Rektor Úr 

ismertette a be nem iratkozottakról készített bővített statisztikát. Pipek János dékán úr 

beszámolt a Matematika 0. zárthelyi eredményéről, valamint elmondta, hogy 8 reklamáció 

érkezett, amelyből 3 volt jogos. 

1.8 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy több, a HÖOK által szervezett egyeztetésen 

vett részt, valamint az FTV módosítással kapcsolatban részt vett egy minisztériumi 

megbeszélésen, ahol elsőként Szabó Gábor (SZTE rektora) foglalta össze a 6 megjelent 

rektor véleményét. Az elhangzott vélemények, javaslatok, kérdések közül a jelentősebbek 

az alábbiak: 

 ne alakítsanak ki ilyen nagy különbséget a humán és a reálképzés között; 

 vegyék figyelembe, hogy a munkaerőpiac nem egyenlő a vállalatok igényeivel; 

 ne erősítsék fel az ellentétet a budapesti és a vidéki intézmények között; 

 nem célszerű egy rendszeren 25 %-nál nagyobb módosítást eszközölni egy alkalommal; 

 túl kevés az egy év egyetemi képzés a főiskolai tanárképzés után; 

 a MAB további létszámcsökkentése helyett fontolják meg a létszámemelést; 

 legyen tisztázva a túlfutás kérdése; 

 a felsőfokú szakképzés beszámítása 30-tól 120 kredit helyett, a 30-tól 60 kreditig reális. 

 Ezután Nagy Dávid (HÖOK elnök) szólalt fel, aki elmondta, hogy a minisztérium által 

kommunikált konzultációval ellentétben február óta nem kaptak az FTV-vel kapcsolatos 

anyagot véleményezésre, valamint kifejtette, hogy ezzel a koncepcióval, a hallgatók 

járnak a legrosszabbul. Az egyeztetésen elhangzott, hogy sokan szeretnének a 

jelenlévők közül részt venni az FTV kodifikációjában. A doktoranduszok képviselője 

kifogásolta, hogy az anyagban nem tesznek említést róluk. 

Dux László (Felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár) úgy tűnt érdemben nem válaszolt a 

felvetésekre, csupán olyan gondolatokat hangsúlyozott, hogy jól van a koncepció ahogy van és 
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ezen az úton kell továbbmenni. A hallgatók pedig az Ő szemszögéből egyáltalán nem vesztesei 

a koncepciónak. A hallgatói közéletet pedig a német SW mintájára kell újra felépíteni, de ennek 

alátámasztását, hatásának és bevezethetőségének vizsgálatát nem ismertette. 

Hoffmann Rózsa (Oktatási államtitkár) kifejezte csalódottságát, amiért a rektorok nem 

támogatják, valamint elmondta, hogy ideje előre nézni és nem hátrafelé. A HÖOK-nak pedig 

annyit felelt a részvételi arányra az egyetemvezetésben, hogy a 20% az átlag az Európai 

Unióban, ne akarjunk túllicitálni nyugaton. 

1.9 Keresztes Péter elmondta, hogy megkaptuk a hivatalos meghívót 2011. október 1-én 

kezdődő HÖOK Közgyűlésre (1. számú melléklet). 

1.10  Vermes Boldizsár előterjesztette a Rendkívüli szociális támogatásra tett javaslatát  

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

egyhangúlag elfogadta. 

1.11  Vermes Boldizsár előterjesztette a 2011/2012 tanév I. félévére vonatkozó rendszeres 

szociális ösztöndíjra és alaptámogatásra tett javaslatát, melyet a KSZB is megvitatott  

(3. számú melléklet). Az EHK az előterjesztést egyhangúlag elfogadta.  

1.12  Berzlánovich Imre előterjesztette a sportterem bérlésre tett javaslatát (4. számú 

melléklet). Az EHK az előterjesztést egyhangúlag elfogadta. 

1.13  Berzlánovich Imre előterjesztette a Kari Hallgatói Képviseletek továbbképzésének 

támogatására tett javaslatát, melyet Fekete Dóra javaslatával bővített, miszerint nem adott 

kari EHK képviselőnek is részt kell vennie a hétvégén (5. számú melléklet). Valamint 

csatolta a hozzá tartozó minta pályázatot (6. számú melléklet). Az EHK az 

előterjesztéseket egyhangúlag elfogadta. 

1.14  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t hogy a BME Nyílt Nap szervezésével kapcsolatban 

a DIK kért az EHK-tól egy kapcsolattartó személyt. (7. számú melléklet). A feladattal 

Hoffer Dávid lett megbízva. 

1.15  Berzlánovich Imre előterjesztette a Jegyzettámogatás fennmaradó összegére tett 

felhasználási javaslatokat, azonban Keresztes Péter kérésére, az anyag újratárgyalásra 

kerül. Péter javaslata a könyvek megvétele helyett a kiadási jogok megvásárlása. 

1.16  Berzlánovich Imre tájékoztatta az EHK-t, hogy illegális KáTé szám jelent meg (GPK 

választási szám). A GPK fel lett szólítva, hogy vizsgálja ki az ügyet. 
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1.17  Andrási Norbert elmondta, hogy a hiányzó pályázati „to do” dokumentumok elkészültek, 

az R meghajtón megtalálhatóak. Keresztes Péter kérésére, e-mailben is kiküldésre 

kerülnek. 

1.18  Szentesi Anett elmondta, hogy az ÉMK is megküldte számára a kari Esély-mentor nevét 

és elérhetőségeit, így azok az EHK honlapon már megtalálhatóak. 

1.19  Kovács András elmondta, hogy megtartotta a bizottságot a video pályázatok elbírálására, 

de a konkrét előterjesztés jövő hétre érkezik.  

1.20  Keresztes Péter elmondta, hogy Péhl Gábor műszaki főigazgató helyettes az E épület 

mellett elbontott alumínium szerszám-tárolók helyére további bicikli tárolók kialakítását 

javasolta. Rácz Tamás veszi fel a kapcsolatot Péhl Gáborral és egyezteti le a részleteket. 

1.21 Keresztes Péter beszámolt a pénteki HÖOK-os megbeszélésről, ahol az SW rendszerről 

volt szó. 

1.22  Hoffer Dávid beszámolt az oktatási területen történtekről. Elmondta, hogy kedden 

oktatási dékánhelyettesi értekezleten vett részt, ahol szó volt a keresztféléves MSc 

indításról. Valamint felmerült az oktatók részéről, hogy az MSc képzésben töröljék el a 

nx15 kredites szűrőt. Az értekezleten megbeszélték a nyári HJB tapasztalatait. A héten 

Belső Oktatási Bizottságot tartott, ahol az OHV kampányról volt szó (a plakátok több 

verzióban fognak elkészülni hétfőre). Hoffer Dávid elmondta, hogy a tanszéki 

kompenzációs díjakkal kapcsolatos listák lassan elkészülnek. Beszámolt arról, hogy KTH 

hivatalvezetői értekezleten vett részt.  

1.23  Vermes Boldizsár beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a normatíva 

felosztás az előző féléves elvekkel teljes mértékben megegyezik. A héten a karok 

megkapták az ÖD táblákat, melyek alapján a listákat hétfő reggel 8 óráig kell feltölteniük. 

Ezzel kapcsolatban készült egy dokumentum, hogy mire kell jobban figyelni feltöltéskor. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy hétfőtől 2011. október 9-ig lehet fellebbezni a 

NEPTUN-on keresztül a rendszeres szociális ösztöndíj eredmények ellen. Vermes 

Boldizsár elmondta, hogy lezárultak a bírálói vizsgák. A levont tanulság az, hogy az 

időponton finomítani kell, de magát a vizsgáztatást rendkívül hasznosnak ítélik. A vizsga 

egy évig érvényes, de félévente lesz alkalom a vizsgázásra. Alapvetően kétszer lehetett 

vizsgázni, de megadták a lehetőséget mindenkinek, hogy harmadszor is megpróbálja. 
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Külső Szociális Bizottságot tartott a héten, ahol a rendkívüli és a rendszeres szociális 

támogatásokat határozták meg.  

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

Miklós tájékoztatta az EHK-t, hogy Farkas Tímea elkészítette a Klubbok nyitvatartási 

időn kívüli nyitásáról szóló anyagot, melyet majd továbbít Rémai Zsoltnak. Fekete Dóra 

tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten volt egy egyeztetésen az Egyetemi Zöld Körrel és a 

KO-val a kollégiumok közötti energiatakarékossági versenyről. Fekete Dóra elmondta, 

hogy részt vett egy Fegyelmi tárgyaláson, ahol egy hallgatót 2 évre tiltottak el a 

kollégiumokba való belépéstől, tiltott helyen való dohányzás és rongálás miatt. Csiki 

Tibortól az EHK megkapta a véleményezett Házirendeket és mellékleteiket, melyek 

tervezett bevezetése november 1. Fekete Dóra elmondta, hogy KKB-t fog tartani jövő hét 

kedden 19 órakor.  

1.25  Kovács András beszámolt a pályázat területén történtekről. Elmondta, hogy a video 

pályázat előterjesztést jövő hétre elkészíti.  
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Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a Vállalások listáját. 

2.2 Berzlánovich Imre és Virányi Ágnes beszámoltak az Internetpályázat kiírásának 

lehetőségeiről. 

2.3 Kulcsár Bence elmondta, hogy az Online kérdéstár elkészült. Keresztes Péter kérte, hogy 

Kulcsár Bence a honlap elérhetőségét küldje ki a levelezőlistára.  

2.4 Szentesi Anett beszámolt a Makett pályázatról.  

2.5 Szentesi Anett tájékoztatta az EHK-t, hogy jövő hét kedden 17 órakor bizottságot tart az 

Öntevékeny körök pályázatainak bírálására. 

2.6 Kulcsár Bence tájékoztatta az EHK-t, hogy jövő héten lesz a tisztújító HK Szavazás a 

Gépészmérnöki Karon. Felelősök az EHK részéről: Rácz Tamás és Vermes Boldizsár. 

2.7 Vermes Boldizsár beszámolt a kedden tartott Portál megbeszélésről. A szociális rendszer 

szeptember végéig elkészül, azután a kollégiumi rendszer lesz a következő. Valamint a 

tájékoztatta az EHK-t, hogy elkészültek az új fegyelmi kártyák. 

2.8 Hoffer Dávid beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy HÖOK választmányi 

ülést tartott hétfőn, valamint összesítette, hogy kik vesznek részt a HÖOK Közgyűlésen.  

2.9 Králik Attila előterjesztette a Schönherz Kollégiumért Alapítvány és az EHK közötti 

megállapodás egy változatát (8. számú melléklet, mellyel kapcsolatban Keresztes Péter 

megjegyezte, hogy az Alapszabály mellékletében rögzített határidőkön túl érkezett be, így 

az ügyrendünknek megfelelően az ülésen nem lenne tárgyalható, valamint a 2011.09.08-i 

EHK ülésen elfogadott határidőt (csütörtök 12:00) sem teljesíti. Az ügy sürgősségére 

tekintettel azonban Keresztes Péter javasolta az ügy megvitatását, és szót adott Králik 

Attilának). Az anyaggal kapcsolatban hosszas megbeszélés és a különböző álláspontok 

megismerése után, Keresztes Péter következő javaslatával kapcsolatban senki nem 

fogalmazott meg ellenvéleményt: Amennyiben a székhelyhasználattal kapcsolatos 

feltételek az Alapítvány számára derogálnak, úgy az Alapítvány saját döntéséből nem 

szükséges további egyeztetés. Amennyiben a feltételek az Alapítvány számára 

elfogadhatóak, úgy a kívánt tartalommal megállapodás tervezetüket megküldik az EHK 

részére. 
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3.0 Paragi Mikós bejelentette, hogy a holnapi nappal lemond az EHK-s mandátumáról. A 

helyére Engert Attilát delegálja a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kari Hallgatói 

Képviselete. 

3.1 Berzlánovich Imre elmondta, hogy az Egyetemi Napok keretén belül megrendezésre került 

a Sport Nap. 

3.2 Jövő héten csütörtökön 16 órától EHBDT ülés lesz. 

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

mikorra várható. Az időpont még egyeztetés alatt áll. 

 

Következő EHK ülés: 2011. szeptember 29. (csütörtök) 18:00 

Következő BOB: 2011. szeptember 

Következő BKB: 2011. október  

Következő KSZB:  2011. október 

 

Budapest, 2011. szeptember 26. 

 

 

 

 

 Fekete Dóra Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 
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Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. HÖOK Közgyűlés meghívó Keresztes Péter 

2. Rendkívüli Szociális Támogatás előterjesztés Vermes Boldizsár 

3. Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás előterjesztés Vermes Boldizsár 

4. Terembérlés koncepció Berzlánovich Imre 

5.  Kari Hallgatói Képviseletek továbbképzésének támogatása Berzlánovich Imre 

6. Kari Hallgatói Képviseletek továbbképzésének támogatása – Pályázat minta Berzlánovich Imre 

7. Nyílt Nap kapcsolattartó kinevezés Keresztes Péter 

8. Schönherz Kollégiumért Alapítvány – EHK megállapodás tervezet Králik Attila 

   

   

   

 


