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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. október 13-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, Szentesi Anett, Vermes Boldizsár, Virányi Ágnes 

Vendég: Domján Zsolt (HÖOK elnökségi tag), Szabó Imre (Diákközpont igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András felkérte Nagy Gábort, hogy a továbbiakban ő készítse az ülések 

emlékeztetőit. Ezt az EHK 15-0-1 arányban támogatta.  

1.2 Domján Zsolt beszámolt arról, hogy október 27.-én 17 órára szervez a HÖOK tüntetést 

a Felsőoktatási Törvénytervezet ellen. Az eseményen beszédet mond Nagy Dávid HÖOK 

elnök, 3 fővárosi és régiónként 1-1 vidéki felsőoktatási intézmény EHÖK elnöke, Dr. 

Bódis József a PTE rektora, továbbá felkérik a BME rektorát Dr. Péceli Gábort is, 

további tárgyalások folynak a Doktoranduszok Országos Szövetségével, illetve a Diák 

Önkormányzatok képviselőivel. A cél, hogy legalább 10 000 fős tömeg jelenjen meg a 

Szalay utcában, amiből előzetes számítások szerint közel 2 000 fő várható más 

városokból. Kérte, hogy amennyiben lehetősége van rá a Kari Képviseleteknek, az 

intézményi Fórumon kívül mindenki tartson kari szintű fórumot is a saját Kollégiumában. 

Elmondta a tüntetés előkészítését segítő plakátozások rendjét, a tüntetés jellegzetes 

pontjait 

Intézményi Fórum időpontja Október 19. 16:30 óra. 

1.3 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont ügymenetéről. Támpont Iroda: a Nyílt Nap 

hirdetését szolgáló plakát elkészült, amit a hét folyamán postáznak a középiskolák 

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

változás. A Karrier Iroda szervezésében a héten tart a Műegyetemi Állásbörze. Felhívta a 

figyelmet, hogy a 1316/2011. (IX.19) Kormányhatározat tiltja bérleti és 

lízingszerződéseket, így csak a Szeptember 19.-ig kötelezettség vállalásba helyezett 

számlákat lehet kifizetni az említett tételek közül. A rendezvényszervezésről szóló 
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számlák esetében a megfelelőséghez a szerződő cégeknek kell bizonyos kritériumokat 

vállalniuk. Szabó Imre beszámolt, hogy a 20/2011.-es Rektori Utasítás értelmében, ha 

valakinek megszűnik a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége, akkor annak a 

személynek a megszűnés hivatalos időpontjától számított 15 napon belül újra kell 

nyilatkoznia az aktuális helyzetéről. Amennyiben ez nem történik meg, az őrzésért felelős 

személynek jeleznie kell ezt, és vagyonosodási eljárás indul az érintett ellen. Hoffer 

Dávid kérdezte, hogy mikorra várható a Diákközpont leltárellenőrzése? Szabó Imre 

elmondta, hogy az ellenőrzés ebben a hónapban zajlik, amint megvannak a leltár 

felelősök, jelzi azt. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a nem leselejtezett eszközöknek 

működő állapotban kell lenniük október végéig. 

1.4 Kovács András Kálmán Lászlót kérte fel az alelnöki poszt betöltésére. Ezt az EHK  

16-0-0 arányban támogatta. 

1.5 Kovács András beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Gárdos Csaba 

főfelügyelő egy értekezleten vett részt a KIM-ben, és elmondta, hogy az Ftv. tervezet egy 

kerettörvény lesz. Ezen felül a kormány kérte, hogy dolgozzák ki a törvénymódosítást az 

intézmények speciális gazdálkodásáról, az új diákhitel rendszerről, és a központi 

Kollégiumüzemeltetésről. Kaszásné Mészáros Éva főigazgató Asszony elmondta, hogy 

a maradványtartást még nem rendezték szakértői szinten, viszont azokat az adatokat 

küldik meg a Minisztériumban, amit mindenképp vállalni tud az Intézmény.  

1.6 Kovács András beszámolt a hétfői vezeti értekezleten történtekről. Itt Dr. Jakab László 

dékán helyettes Úr elmondta, hogy október 5.-ei innovációs rendezvény jól sikerült, 

hasznosak voltak a viták. Dr. Andor György rektor helyettes beszámolt arról, hogy 

várhatóan az egyetemi saját bevételek 2012-re a felére csökkennek, ami országos szinten 

15-30 milliárdot jelent váratóan, ebből azonban a BME-re csupán 1-2 milliárd esik. Dr. 

Péceli Gábor rektor úr október 27.-én összevont tanszék vezetői értekezleten további 

részleteket tárgyal meg az Intézmény Fejlesztési Terv kapcsán a jelenlevőkkel. 

Felvetődött, hogy miután a kutatói egyetemi projekt ápr. 30.-án zárul, legyen a témákhoz 

kapcsolódó mesterképzési program. Október 17.-én lesz Gazdasági Tanács, ahol szó lesz 

a Hotel UNI bérbeadásáról, beszámoló készül az egyetemi vállalatokról, a 1316/2011 

Kormány határozat végrehajtásáról, és az IFT tézisekről. Dr. Lovas Antal dékán úr 
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jelezte, hogy rossz volt az információ szolgáltatása a KTH-nak a tanulmányi ösztöndíjak 

megállapításánál. 

1.7 Kovács András beszámolt a rektori tanácson történtekről. Elmondta, hogy operatív 

értekezlet kibővült a szakszervezetek képviselőivel, átnézték az október 24.-ei szenátus 

napirendi pontjait (intézményfejlesztési tervtézisek, felvételi és átvételi szabályzat 

módosulása) 

1.8 Kovács András beszámolt, hogy hétfőn Velencén volt, hogy egyeztessen a helyi 

Önkormányzattal az EFOTT várható helyszínével, és ez azzal kapcsolatos helyi 

igényekről. 

1.9 Kovács András beszámolt, hogy egyeztetett Igaz Mátéval a HKT szervezetek jövőbeli 

működéséről. Máté a tagszervezetekkel egyeztetve támogatja az EHK elképzeléseit. Ezt 

követően Czinkóczki Krisztián beszámolt a HKT bizottsági ülésről, és vállalta, hogy 

ezek fényében aktualizálja az Alapszabály 5. sz. mellékletét. Kovács András javasolta, 

hogy az EHK tegyen egy olyan elvi állásfoglalást, miszerint a jövőben szeretné elérni, 

hogy a jelenlegi helyzettel ellentétben az intézmény maga lépjen be a nemzetközi 

anyaszervezetekbe, az adminisztrációra a DIK keretein belül létrehozunk egy HKT 

menedzseri munkakört, majd a jelenlegi tagszervezetek öntevékenykörként működhetnek 

tovább. A javaslatot az EHK 16-0-0 arányban, egyhangúlag támogatta. 

1.10 Kovács András beszámolt, hogy kedden részt vett egy megbeszélésen Kaszásné 

Mészáros Éva főigazgató asszonnyal, a hét folyamán bemutatkozó beszélgetésen volt a 

dékánoknál, megbeszélést tartott Dr. Szabó Mihály KTH igazgatóval. Szabó Mihály 

elmondta, hogy ki van írva KTH igazgatói álláspályázata, amire pályázni fog, és 

megígérte, hogy a teljesítmény indexhez szükséges listákhoz helyes adatokat fog kapni a 

jövőben az EHK, tájékoztatta Andrást, hogy a lakhatási támogatás számításánál 

elszámolta KTH a hallgatók létszámát, de ezt már javítják. 

1.11 Kovács András beszámolt, hogy a héten a Belső vezetői értekezlet elmaradt. Kovács 

András javasolta, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Táborban a következő felújításokat 

végeztesse el az EHK: 2 barakk télisítése, a kerítés újjáépítésére, valamint kamerás 

biztonsági rendszer kiépítése. Ezen beruházás becsült költsége mintegy 80 millió Ft. A 

beruházásra tett javaslatot az EHK 16-0-0 arányban támogatta. 
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1.12 Kovács András beszámolt, hogy az elnöki pályázatában szereplő Titkárságba felkérte 

Medvey Ádámot, Rozgonyi Esztert, és Hamvas Mihályt. Feladatuk a jövőben a 

referensek munkájának segítése: az egyes szabályzatok megszerkesztése, előkészítése, 

egyetemen belüli kommunikáció, ami kimerül az információgyűjtésben. Kovács András 

elmondta, hogy HK ZH-hoz kérdéseket egyedül a TTK HK nem küldte meg neki, így az 

ő kérdéseiket nem használja fel. A ZH időpontjára vonatkozóan még nem érkezett be 

minden kar igénye. Virányi Ágnes elmondta, hogy a ZH teszt honlaphoz a hozzáférések 

hétvégére várhatóak. 

1.13 Rácz Tamás előterjesztette a TDK pályázatok támogatására vonatkozó pályázati kiírást 

(1. sz. melléklet). A szóbeli módosításokat követően ezt az EHK 16-0-0 arányban 

támogatta. 

1.14 Vermes Boldizsár előterjesztette a rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó javaslatát 

(2. sz. melléklet). Ezt az EHK 16-0-0 arányban támogatta. 

1.15  Rácz Tamás elmondta, hogy a Microsoft liszenszek beszerzése kapcsán hallgatói 

adatokat kértek tőlünk. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a hallgatók beleegyezése 

nélkül adatokat nem áll módunkban kiadni, így a részesülő hallgatókat NEPTUN 

üzenetben fogjuk értesíteni, így Ők jelezheti igényüket a a HÖOK-nak. 

1.16 Kovács András kérte a referenseket, hogy szedjék össze a hozzájuk tartozó bizottságok 

várható témáit a következő 1 évre. 

1.17 Czinkóczki Krisztián beszámolt az Ftv tervezet ellen készülő tüntetés intézményi 

koordinálásáról. Megszervezte a kari kapcsolattartók egyeztetését, amit a tüntetésig 

minden héten megtart. Elmondta, hogy az intézményi Fórum tervezett helyszíne az AUD 

MAX lesz, beszédet mond Nagy Dávid HÖOK elnök, és Kovács András, hogy bemutassa 

a tervezet hatását a BME-re levetítve, erről egy NEPTUN üzenetben értesíti a hallgatókat. 

Kovács András javasolja, hogy amennyiben a HÖOK igazolja a tüntetés közel 4 milliós 

költségét, akkor az EHK fél millió forinttal támogassa azt. A javaslatot az EHK 16-0-0 

arányban támogatta.  

1.18  Hoffer Dávid beszámolt róla, hogy a héten volt BOB, ahol arról beszéltek, hogy az 

OHV komplex felülvizsgálatára van szükség, külön kérdőíveket lenne célszerű készíteni 

a labor és gyakorlati tárgyakra, hogy ezzel is jobban ráközelíthessen a felmérni kívánt 
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dolgokra. Valamint felmerült, hogy bizonyos időközönként érdemes lenne kérdőíveken 

felmérni a hallgatók esetleges kreditkorrigálásra vonatkozó igényeiket. 

1.19 Vermes Boldizsár beszámolt róla, hogy lezárult a rendszeres szociális- és alaptámogatási 

eredmények kapcsán leadható fellebbezések határideje, ezek eredményeiről 2 hét múlva 

ülésen számol be. Kedden tartott KSZB ülést, ahol az aktuális feladatokat nézték át, és 

tájékoztatta az érintetteket, hogy jövő héten nem lesz KSZB. Teljesítményindexhez 

kapott hibás adatok kapcsán volt Csabay Bálintnál egyeztetni, amiről Műhelyben is 

készült cikk. Elmondta, hogy a jövőben együtt fogják elkészíteni a lekérdezéseket, amiket 

előre egyeztetett módszerek szerint vizsgálnak át, ez alapján újra lesz értékelve a 

tanulmányi ösztöndíj. Ennek fényében felül kell vizsgálnunk a normatíva 

költségvetésünket. A kifizetések 3 kivétellel időben megérkeztek, de a késedelmeseket is 

1 nap alatt rendbe hozzák, és várhatóan hétfőn kerülnek kifizetésre. 

1.20 Fekete Dóra beszámolt róla, hogy a héten tartott BKB-t, ahol szó esett a jelenleg futó 

projektekről, a várólista töltési problémákról. Ezen felül a Vásárhelyi Pál Kollégiumban 

várhatóan Október 25.-én átadják a beléptető rendszert, így az kialakított Házirendek és 

mellékleteik várhatóan november 1.-től életbe léphetnek. Következő BKB Kedden 18:00-

kor lesz. 

2 Egyebek: 

2.1 Andrási Norbert beszámolt róla, hogy a Kari Papír a hét folyamán illegálisan 

jelentette meg az egyik számát. 

2.2 Vermes Boldizsár kérte, hogy akinél bejelentési elmaradás van a fegyelmi felelősök 

személyével kapcsolatosan, az mihamarabb aktualizálja az adatokat. 

2.3 Berzlánovich Imre a hét folyamán kérte a kari elnököket, hogy adják meg a kari 

újságok közbeszereztetéséhez szükséges adatokat, illetve tegyenek javaslatot, hogy 

karonként milyen jegyzetek fejlesztésére lenne érdemes felhasználni a 

jegyzettámogatás maradványát 
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Referensek, projektfelelősök választása, delegálás Egyetemi Bizottságokba 

3.1 Az ülés végén sor került az 5 referens megválasztására. Ennek eredménye a következő 

lett: 

• Kovács András Hoffer Dávidot jelölte oktatási referensnek, amit az EHK  

16-0-0 arányban támogatott.. 

• Kovács András Vermes Boldizsárt jelölte juttatási-térítési referensek, amit az EHK  

14-0-2 arányban támogatott. 

• Kovács András Fekete Dórát jelölte kollégiumi referensnek, amit az EHK  

14-1-1 arányban támogatott. 

• Kovács András Szentesi Anettet jelölte pályázati referensnek, amit az EHK  

15-0-1 arányban támogatott. 

• Kovács András Králik Attilát jelölte a Kari Hallgatói Képviseletek képzéséért 

felelős referensnek, amit az EHK 15-0-1 arányban támogatott. 

3.2 Sor került a Szenátusi tagok megválasztására. A jelöltek: Andrási Norbert, Berzlánovich 

Imre, Czinkóczki Krisztián, Engert Attila, Farkas Patrik, Fekete Dóra, Hoffer Dávid, 

Kálmán László, Králik Attila, Nagy Gábor, Rácz Tamás, Szentesi Anett, Vermes 

Boldizsár, Virányi Ágnes, akik rendre 8, 9, 12, 7, 6, 11, 16, 16, 9, 13, 15, 10, 11, 7 

szavazatokat kaptak. Így a Szenátus tagjai: Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, 

Fekete Dóra, Hoffer Dávid, Kálmán László, Kovács András, Králik Attila, Nagy 

Gábor, Rácz Tamás, Szentesi Anett, Vermes Boldizsár. 

3.3 A Szenátus Oktatási Bizottság tagjai egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után: Engert 

Attila, Farkas Tímea, Hoffer Dávid, Nagy Gábor, Vermes Boldizsár lettek.  

3.4 A Gazdasági Bizottság tagjai egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után: Andrási Norbert, 

Berzlánovich Imre, Králik Attila, Nagy Gábor, Rácz Tamás lettek. 

3.5 A Tudományos Bizottság tagjai egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után Czinkóczki 

Krisztián, Engert Attila, Farkas Patrik, Szentesi Anett, Virányi Ágnes lettek. 

3.6 Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács tanácskozási jogú hallgató tagja 16-

0-0 arányú szavazás után Nagy Gábor lett. 
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3.7 Az Etikai Bizottság tagjai egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után Andrási Norbert, és 

Nagy Gábor lettek. 

3.8 A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság tagjai egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után a 

Fekete Dóra, Hoffer Dávid és Vermes Boldizsár lettek. 

3.9 A Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság tagja 16-0-0 arányú szavazás után Szentesi 

Anett lett. 

3.11 Az EHK projektek felelősei rendre: 

• Sportprojekt felelőse 16-0-0 arányú szavazás után Berzlánovich Imre lett. 

• EHK honlap felelőse 16-0-0 arányú szavazás után Virányi Ágnes lett 

• Az EHK PR felelőse 16-0-0 arányú szavazás után Farkas Tímea lett 

•  A kari számítástechnikai körök, és a videóprojekt informatikai felügyeletére 

Virányi Ágnes, Rácz Tomás jelentkezett. A jelöltek a fenti sorrendben 6 illetve 8 

szavazatot kaptak. 15-0-1 arányú megerősítő szavazás után az informatikai ügyek 

felelőse Rácz Tamás lett.  

• Az Educatio/ Nyílt Nap egyetemi kapcsolattartója az EHK részéről egyhangú 16-

0-0 arányú szavazás után Farkas Patrik lett 

• Az Egyetemi Öntevékeny Körök felelőse egyhangú 16-0-0 arányú szavazás után 

Szentesi Anett lett.  

• Külföldi cserehallgatókkal kapcsolatos problémák figyelemmel kísérésének, 

megoldásának felelőse 16-0-0 arányú szavazás után Hoffer Dávid lett. 

• Kari Lap bizottság vezetője egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után Berzlánovich 

Imre lett. 

• Kari lap felelősök a következő személyek lettek:  

o GT Times felelőse Engert Attila, Králik Attila, Farkas Patrik közül 

rendre 3-5-8 arányú szavazást, majd 14-0-2 arányú megerősítő szavazást 

követően Farkas Patrik lett. 

o Pikkász felelőse 16-0-0 arányú szavazás után Engert Attila lett 

o Karima felelőse 16-0-0 arányú szavazás után Nagy Gábor lett 

o Impulzus felelőse 15-0-1 arányú szavazás után Berzlánovich Imre lett 
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o Kari papír és Megfagyott muzsikus: felelőse 15-0-1 arányú szavazás után 

Andrási Norbert lett 

o Közhír felelőse Farkas Tímea és Vermes Boldizsár közül rendre 11-5 

arányú szavazást követően Farkas Tímea lett. 

o KÁTÉ felelőse 16-0-0 arányú szavazás után Hoffer Dávid lett 

o Kémlelő felelőse 16-0-0 arányú szavazás után Králik Attila lett 

• Műhely felelős szerkesztője 16-0-0 arányú szavazás után Rácz Tamás lett. 

• TDK felelős egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után Rácz Tamás lett.  

• Kari Hallgatói Képviseletek teljesítménymérésének ellenőrzése, felügyelete Nagy 

Gábor és Engert Attila közül rendre 6-10 arányú szavazás után Engert Attila 

feladata lett.  

 

 

 

Következő EHK ülés: 2011. október 20. (csütörtök) 18:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: 2011. október 18. (kedd) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2011. október 19. (szerda) 12:00 

 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 
 
Budapest, 2011. október 13. 
 
 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 
1. TDK pályázatok támogatására vonatkozó pályázat Rácz Tamás 
2. Rendkívüli szociális támogatás Vermes Boldizsár 

 


