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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. október 6-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Andrási Norbert, Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Engert Attila, Farkas 

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

Attila, Nagy Gábor, Rácz Tamás, Vermes Boldizsár, Virányi Ágnes; 

Kimentését kérte: Szentesi Anett; 

Vendég: Szabó Imre (DIK igazgató). 
 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András köszöntötte Farkas Patrikot, a GPK HK által delegált új tagot és Nagy 

Gábort a KSK HK által delegált új tagot, valamint megkérte őket, hogy az első egy 

hónapban Kálmán László irányításával végezzenek olyan feladatokat, amelyekkel 

részletesen megismerhetik a DIK-HÖK rendszer működését, felépítését. 

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

Támpont Iroda egyre intenzívebb készül a Nyílt Napra, lassan elkészül a kiadvány, ezzel 

kapcsolatban kérte a kari Hallgatói Képviseleteket, hogy egyre aktívabban vegyenek részt 

az egyeztetésekben. A Támpont Iroda és KTH között volt egy egyeztetés a fogyatékkal élő 

hallgatók létszámáról, kérték, hogy küldjék meg részükre a létszámot. Kálmán László 

kérdezte, hogy a DIK által kezelt kereten felül van-e szükség az Alapítvány 1 %-os 

keretéből támogatásra? Szabó Imre elmondta, hogy most szereztek be 15 új gépet, ezért 

maximum a jelenleg rendelkezésre álló eszközpark szinten tartásra van szükség. Szabó 

Imre javasolta, hogy esetleg pályázatot lehetne kiírni, amelyben a fogyatékkal élő 

hallgatók az életvitelük segítésére szolgáló eszközökre tudnának támogatást kérni. A 

Kulturális Titkársággal kapcsolatban az elmúlt héten nem történt jelentős változás. A 

Karrier Iroda az Állásbörzére készül, ami jövő héten lesz. Az Adminisztratív csoportnál 

beszámolt arról, hogy a beszerzési stop ellenére kis értékű eszközöket be lehet szerezni 

(100e Ft a felső határ), és, hogy a stop alól kivételek az EU-s pályázatok. Valamint 

elmondta, hogy egyedi engedéllyel lehet további felmentést kapni a stop alól, ezeket az 

igényeket a GMF-hez kell eljuttatni, majd ők továbbítják az Államkincstárnak. A két 

karnak, akiknek folyamatban van egy-egy nagy beszerzése egyedi engedélyt kell kérniük, 
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melyet a GMF is támogat. A szerződésekkel kapcsolatban elmondta, hogy csak az 

alapfeladathoz kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatban nem lehet szerződést kötni, így 

ezeket a feladatokat már nem lehet kiadni. Ez alól a szeptember 19. előtt kötött 

szerződések képeznek kivételt, de ezeket pedig felül kell vizsgálni. 

1.3 Németh Ádám nem tudott megjelenni a Szkéné Színház átadása miatt. 

1.4 Kovács András elmondta, hogy az alakuló ülést a hiányzó tag, valamint a sok új tag miatt 

következő ülésre halasztjuk. 

1.5 Kovács András beszámolt az EHK-t érintő strukturális változásokról. A titkárság a jövő 

héttől fog munkába állni. Valamint kéri a referenseket, hogy a bizottságokat heti 

rendszerességgel tartsák meg. 

1.6 Kovács András beszámolt a Vezetői és Operatív Értekezleteken történtekről. Elmondta, 

hogy először őt köszöntötték, mint új EHK elnök. Péceli Gábor (rektor) tájékoztatta az 

Értekezlet tagjait az új FTV fejleményeiről, előreláthatóan október 12-én lesz a 

kormánygyűlésen lesz tárgyalva, és nov. 2-én kerül a parlament elé. Az anyag 

véleményezésére egy hétvégét kaptak. Az anyag viszont folyamatosan változik, így nem 

igazán követhető. A HÖOK készül a tüntetésre, amely nov. 27-ére van kitűzve. Pipek 

János (TTK dékán) beszámolt arról, hogy egy TÁMOP pályázat keretében a TTK-n 

elektronikus tananyag fejlesztés elkészült. Kulcsár Béla (KSK dékán) elmondta, hogy 

MAB jóváhagyta a Logisztikai Alapszak létesítésére és indítására vonatkozó kérelmet. 

Vajta László (VIK dékán) érdeklődött a közbeszerzési stop-ról szóló kormányrendelet 

részleteiről. Pokol György (VBK dékán) elmondta, hogy a CH épület biztosítási összege 

megjött a BKV-tól is. Becker Gábor (ÉPK dékán) bemutatta az új díszes kivitelű diploma-

mintát, amely kétnyelvű és a minimál stílus jegyeiben készült. Stépán Gábor (GPK 

dékán) elmondta, hogy a Kutatók éjszakája jól szervezett volt, valamint, hogy pozitív 

visszajelzéseket hallott, a kertről (Középső Kampusz). Lovas Antal (ÉMK dékán) kérte, 

hogy a KTH küldje hamarabb az ösztöndíjosztáshoz szükséges adatokat, mert nagyon sok 

probléma volt belőle. Gárdos Csaba (főfelügyelő) elmondta, hogy ki fogják terjeszteni a 

gazdasági működés kivizsgálását a kari szintekre is. Készül egy recessziós anyag, hogy 

rosszabb időkben, hogy lehetne az intézményfejlesztési tervet tartani. 
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1.7 Kovács András beszámolt arról, hogy a Wigner Jenő Kollégiumban megrendezésre kerülő 

Kolimpián problémák voltak, zavargások, üvegeket dobtak át a szomszéd udvarra. Kérte, 

hogy a jövőben ilyenek ne forduljanak elő. 

1.8 Kovács András beterjesztette, a TTK-s Wigner Jenő Szakkollégium SzMSz-ét, Králik 

Attila és Percze Rita is átnézték és pozitívan véleményezték (1. számú melléklet). Az 

EHK egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 

1.9  Kovács András beszámolt a Solar Decathlon projektről (2. számú melléklet). Hoffer 

Dávid kiegészítette, hogy az egyetemről több kar hallgatói is részt vesznek benne, és hogy 

ez egy elég rangos dolog. Kálmán László pénzügyi támogatást nem javasolt, mivel elég 

nagy támogatási hátterük van, de szívesen segítünk terembérlés intézésében, valamint 

Műhely cikk megjelenítésében. Hoffer Dávid vállalta, hogy egyeztet velük, hogy pontosan 

mire is lenne szükségük. 

1.10 Kovács András előterjesztette a Szentesi Anett által előkészített EBME pályázat kiírását 

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

1.11  Berzlánovich Imre beszámolt a BeST versenyéről (4. számú melléklet). Berzlánovich 

Imre véleménye, hogy anyagi támogatást nem tudunk nekik biztosítani, de nagyon 

szívesen hirdetjük. Az EHK a javaslatot egyhangúlag támogatta. 

1.12  Kovács András beszámolt a szerdai DIK-MISZ-MISZISZ-EHK vezetői értekezletről. 

Ahol szó volt a fogyatékos hallgatóknak szánt keretről, amelyet nem lehet ösztöndíj jellegű 

kifizetésre fordítani. 3,6 millió forintos keret van még, ennek felhasználására vár 

javaslatokat Szabó Imre. Berzlánovich Imre elmondta, hogy a jegyzettámogatás keret 

felhasználásával kapcsolatban már megkereste a könyvtárat, és hamarosan a HK-kat is. 

Kovács András elmondta, hogy sajnos jelenleg nem találtak alkalmas személyt a HKT 

manager posztra, ennek megoldásához le kell tisztáznia az EHK-nak, hogy mit szeretne 

pontosan kezdeni ezekkel a szervezetekkel. Czinkóczki Krisztián jövő hét elején tart erről 

egy bizottságot. Elhangzott, hogy a miszkht.hu tartalom feltöltés alatt áll, valamint hogy 

ideje lenne az összes honlap tartalmat frissíteni. 

1.13  Kovács András beszámolt a Kollégiumok Osztály vezetői értekezleten történtekről. Itt 

főként a jelenlegi problémákról volt szó. Pl. nyitvatartási időn kívüli nyitási rendről; a 

Schönherz hiányos leltáráról, ahol első körben a gondnok a felelős, amennyiben hallgatói 

részvétel is volt az ügyben, akkor ő is felelősségre lesz vonva. Králik Attila elmondta, 
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hogy utána jártak a dolognak, a probléma jogos, de már folyamatban van a megoldás. Az 

értekezletetn felmerült, hogy a Lakhatási támogatás felhasználása a jövőben változna, ezért 

szükséges lenne a TJSz módosítására, ennek a keretnek a felhasználási lehetőségeiről. 

Rémai Zsolt elmondta, hogy probléma van a kollégiumban működő kávézókkal, ugyanis 

jelenlegi formában nem működhetnek tovább a problémával a BKB foglalkozni fog. 

1.14  Kovács András beszámolt arról, hogy volt nála Hegedűs Bence (VIK HK elnök), akivel 

az elektronikus szavazás részleteiről beszéltek. Lesz rá teszt lehetőség, amennyiben 

beválik, akkor a karok kibérelhetik a rendszert a HIK-től (ennek összege kb. 100e Ft 

alkalmanként). 

1.15  Kovács András elmondta, hogy a HÖOK-is Nyilatkozatot mindenki közzétette, ezt 

köszöni szépen. 

1.16  Kovács András jelezte, hogy a hkteszt.bme.hu oldal belépési loginjainak legyártását 

Virányi Ágnes vállalta. A HK elnökök részéről a 20 kérdés elküldését az ÉMK és a VBK 

teljesítette határidőre, a többi karnak a kitolt határidő jövő hét csütörtök 12 óra. 

1.17  Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy az irodában átépítési munkákat tervez. Ennek 

megvalósulása februárban várható. Czinkóczki Krisztián javasolta, hogy kerüljön fel az 

EHK honlapra a tagok fényképe, valamint, hogy lehetne tartani kari HK-k számára bejárást 

az iroda területén. 

1.18  Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. A héten BOB-ot tartott, ahol szó 

volt a Diploma Portálról (VIK-es minta alapján), Tevesz Gábor (VIK oktatási dékán 

helyettes) kérte, hogy véleményezzük. Az OHV-ről volt szó, az egész rendszer 

átgondolását tervezik.. Az OHV nyeremények kisorsolásához, várják az adatokat a KTH-

tól. 

1.19  Vermes Boldizsár beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a Demján 

szerződés véleményezése folyik, KSZB-t jövő héten kedden fog tartani, ahol a 

fellebbezéseket beszélik át. Boldizsár beszámolt arról, hogy az ÉMK és ÉPK által 

alkalmazott teljesítmény index alapú ösztöndíj osztás során olyan probléma merült fel, 

miszerint a kapott adatok nem voltak megfelelőek. Kovács András kérte Vermes 

Boldizsárt, hogy a probléma megoldására dolgozzon ki egy tervet a következő EHK 

ülésre.Kovács András találkozni fog Szabó Mihállyal, ahol erről is fog beszélni. Az EHK 

keresi a megoldást, felderítés alatt van az ügy. 
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1.20  Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy részt vett 

két kollégiumi fegyelmi tárgyaláson, ahol a hallgatók kollégiumtól való eltiltásban 

részesültek. Fekete Dóra beszámolt a szerdán tartott KKB-ról, ahol a Portál kollégiumi 

moduljának specifikációját beszélték át részletesen, valamint a várólista töltés részleteiről 

beszéltek. A következő BKB-t jövő hét kedden 18 órakor tartja. 

1.21  Kovács András elmondta, hogy a pályázatok területén nem történt változás. Az EBME 

pályázat kiírásán kívül nem történt más. 

 

Egyebek: 

2.1 Kálmán László kérte, hogy a lemondott EHK-sok vállalásai legyenek szétosztva a jelenlegi 

tagok között. 

2.2 Czinkóczki Krisztián a jövő hétre anyagot készít a BME ugrálóvárral kapcsolatban. 

2.3 Hoffer Dávid beszámolt a múlt heti HÖOK Közgyűlésről és Választmányi ülésről. 

Elmondta, hogy a HÖOK Vezetőképző a november 26-ai hétvégén kerül megrendezésre. 

Nagy Dávid beszámolt az FTV-vel kapcsolatos információkról, és a Nyilatkozat 

részleteiről. Eldöntötték, hogy több demonstrációt terveznek országszerte, ami Budapesten 

fog végül kicsúcsosodni. Hoffer Dávid kérése, hogy a Kari újságokban illetve levelező 

listákon hirdessük ezt. Cél, hogy a hallgatóságot megfelelően informáljuk a történésekről. 

2.4 Hoffer Dávid elmondta, hogy részt vett az idegen nyelvű képzésben résztvevő hallgatók 

tanévnyitóján. 

2.5 Hoffer Dávid volt Nyílt Nap megbeszélésen. 

2.6 Rácz Tamás beszámolt a kerékpártárolókról: folyamatban van a beszerzésük, mivel erre 

nem vonatkozik a Közbeszerzési stop. Valamint elmondta, hogy készíti a TDK pályázat 

kiírását. 

2.7 Andrási Norbert a felelőse, hogy a HK-s ZH időpontjának kitűzését lebonyolítsa a 

karokkal egyeztetve. 

2.8 Fekete Dóra tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten voltak HJB ülésen. 

2.9 Kovács András elmondta, hogy meg kell tartani az elmaradt Gazdasági képzést. Valamint 

kéri a referenseket, hogy nézzék meg ki hogy áll a teljesítmény alapú részfeladatokkal. 
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Következő EHK ülés: 2011. október 13. (csütörtök) 17:00 

Következő BOB: 2011. október 

Következő BKB: 2011. október 11. 18 óra 

Következő KSZB:  2011. október 11. 

 

 

 

Budapest, 2011. október 07. 
 

 

 Fekete Dóra Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 
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Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 

 
Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. BME Wigner Jenő Szakkollégium Alapszabálya, és befogadó nyilatkozata Kovács András 
2. Solar Decathlon 2012 Utóhasznosítás Kovács András 

3. 
Egyetemi BME Ösztöndíj Pályázat kiírás és mellékletei Szentesi Anett/Kovács 

András 
4. BeST 2012 Invitation Berzlánovich Imre 
   
   
   
   
   
   
   

 


