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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. október 20-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: Szabó Imre (Diákközpont igazgató);  

 

Beszámolók, előterjesztések: 

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

Támpont Iroda hozzákezdett a Nyílt Nappal kapcsolatos kiadvány elkészítéséhez. Az 

elkészült végleges anyagot előre láthatólag a Kari Hallgatói Képviseletek is megkapják 

majd ellenőrzés céljából. A Kulturális Titkársággal nem történt változás az elmúlt héten 

elmondottakhoz képest. A Karrier Iroda a héten az őszi Állásbörze lezárásával 

kapcsolatos teendőket végezte. Szabó Imre az Adminisztratív csoporttal kapcsolatban 

elmondta, hogy várhatóan a kormányzat komolyan gondolja a tervezett hiánycél 

megtartását, így drasztikus korlátozások várhatóak a beszerzésekkel kapcsolatosan. Ezért 

azt kérte, hogy ha a Kari Hallgatói Képviseletek terveznek még az idei évben ilyen 

jellegű beszerzéseket, úgy azt jelezzék a beszerzes@sc.bme.hu címen. Várhatóan ezeket a 

tételeket a jövő hét folyamán még meg lehet rendelni.  

1.2 Kovács András beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Elmondta, hogy 

Gárdos Csaba főfelügyelő úr kapott a múlt héten egy ftv. tervezetet véleményezésre, 

amit itt megvitattak. 

1.3 Kovács András beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt Kaszásné 

Mészáros Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszony tájékoztatta az értekezlet 

résztvevőit az Egyetem maradványtartási kötelezettségéről. Az értekezlet tárgyalta az 

Intézmény Fejlesztési Tervet. Lovas Antal ÉMK dékán úr elmondta, hogy nem ért egyet 

a KTH védekező álláspontjával a teljesítmény index megállapításához nyújtott hibás 

adatszolgáltatás kapcsán. Vajta László VIK dékán úr elmondta, hogy egy közel 250 

milliós magyar-szlovák pályázaton a Kassai Egyetemmel közösen pályázott a VIKING 
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ZRt és nyert. Pipek János TTK dékán úr kérte, hogy a munkanap áthelyezésről értesítsék 

az egyetemi polgárokat. 

1.4 Kovács András beszámolt a Gazdasági Tanácson történtekről. Itt szó esett az intézményi 

érdekeltségű gazdasági társaságok ellenőrzéséről, valamint az Intézmény Fejlesztési 

Tervről. Kaszásné Mészáros Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszony tájékoztatta a 

jelenlevőket a 1316/2011-es Kormányhatározattal összefüggő, az intézményt érintő 

problémákról, teendőkről. Szó volt még a Hotel UNI bérbeadásáról is.  

1.5 Kovács András jelezte, hogy ebben a félévben 2 továbbképző hétvége kerül 

megrendezésre. Egy, ahol a kari HK-k és az EHK vesz részt, és egy, ahol az EHK és a 

háttérszervezetek vezetői vesznek részt. 

1.6 Kovács András elmondta, hogy a keddi nap folyamán részt vett egy bemutatkozó 

beszélgetésen Dr. Lovas Antalnál, az Építőmérnöki Kar dékánjánál. 

1.7 Kovács András a szerdai nap folyamán megtartotta az Intézményi Fórumot a várható 

Ftv. törvénytervezet kapcsán. 

1.8 Kovács András beszámolt a DIK-MISZ-EHK-MISZISZ vezetői értekezleten 

történtekről. A jelenlegi Ftv. koncepció kapcsán felmerült, hogy a kollégiumok központi 

irányítás alá kerülnének. Ezzel kapcsolatosan beszéltek esetleges megoldási 

lehetőségekről. 

1.9 Andrási Norbert jelezte, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek szavazásának 

eredményeképpen, a Kari Hallgatói Képviselők tudásfelmérésének időpontja: 2011. 

November 21. 18:00. Témakörökre vonatkozó javaslatok a következők: 

 A javaslatot mi szerint legyenek a ZH-ban ismert egyetemi polgárokra vonatkozó 

kérdések, az EHK 8-2-6 arányú szavazás után nem támogatta. 

 Arra a kérdésre, hogy a ZH-ban a kisebb méretű csomag (TVSZ, TJSZ, HÖK ASZ), 

vagy a kibővített verzió legyen számon kérve, rendre 8 és 9 szavazat érkezett, így az 

EHK a bővített verziót támogatta. Virányi Ágnes kérte, hogy kereshető pdf-ben 

kerüljenek kiküldésre a számonkérendő anyagok. 

 Kovács András kérte, hogy ha az éves rendes Tisztújítás gondot okoz a 

felkészülésben, úgy azt a Kari HÖK elnök jelezze neki e-mailben 2011. október 27. 

(csütörtök) 12:00-ig. Kálmán László arra kérte Nagy Gábort, hogy nézzen utána, mi 

az EHK elfogadott álláspontja ilyen esetekben. 
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1.10  Szentesi Anett előterjesztette a Műszaki Jövőképp SzMSz-ét (1. sz. melléklet), melyet 

az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadott. 

1.11 Szentesi Anett előterjesztette az Esélyegyenlőségi pályázatot (2. sz. melléklet), melyet az 

EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadott. 

1.12 Králik Attila elmondta, hogy a hét folyamán egyeztetett Szabó Tibor főtitkár úrral egy 

esetleges Kollégiumi Állóhajó koncepciójáról (ezzel lehetne a jelenlegi rendszerben a 

legegyszerűbben növelni a férőhelyeket). Kovács András javasolta, hogy a témában 

felmerült kérdések tisztázása után az EHK foglaljon állást, a jövőben kíván-e 

komolyabban foglalkozni a kérdéskörrel. 

1.13  Kovács András kérte, hogy mindenki kar jelezze részére, hány fővel kíván részt venni 

az őszi HÖOK vezetőképzőn. 

1.14 Fekete Dóra előterjesztette a Kollégiumi Házirendeket (3. sz. mellékletek), amiket az 

EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadott. 

1.15  Kovács András felhívta az EHK-sok figyelmét arra, hogy két hét múlva, 2011. 

november 10-én 16.00-kor kezdődik az EHK ülés. 

1.16 Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Szenátusi Oktatási Bizottsági 

ülés volt a héten, ahol szó esett az Intézmény Fejlesztési Tervről. Hoffer Dávid részt vett 

az oktatási dékánhelyettesi értekezleten is. Ott szó esett azokról a hallgatókról, akik 

tartozás miatt csak utólagosan, csak kérvénnyel tudták aktiválni félévüket. Több olyan 

vélemény is felmerült, hogy a jövőben ezek a hallgatók valamilyen formában fizessenek 

szolgáltatási díjat, amennyiben utólagosan mégis visszaállítják a státuszukat passzívról 

aktívra. A TTK oktatási dékánhelyettese tájékoztatta az értekezletet a matematika és 

fizika szintfelmérő zh-k eredményéről. Emellett javasolta az értekezlet, hogy a 

video.bme.hu oldalon megjelentetni kívánt előadások felvételébe csak dékáni engedéllyel 

egyezhessen bele az előadó. Hoffer Dávid javasolta, hogy a közeljövőben alaposan 

gondolja át az EHK az órák rögzítésével kapcsolatos koncepciót. Hoffer Dávid elmondta 

azt is, hogy a héten egyeztetett Szabó Mihály KTH igazgatóval arról, milyen 

kedvezményeket lehet biztosítani az OHV kérdőíveket kitöltött hallgatók számára a 

NEPTUN rendszerben.  

1.17 Vermes Boldizsár beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a 

teljesítmény index megállapításával kapcsolatosan tovább egyeztetett Csabay Bálinttal 
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(KTH igazgatóhelyettes). Készítettek egy, az eddigiektől eltérő lekérdezést, ami már 

tartalmaz mindent, amire szükség van, és várhatóan hétfőre már rendes adatokat 

szolgáltat a KTH, így újraosztható az ösztöndíj az Építőmérnöki és az Építészmérnöki 

Karon. A témával kapcsolatosan a GMF Jogi Csoport véleménye az, hogy a visszafizetés 

jogos lehet, amennyiben a kari HK-k testületileg kérik ezt. Elmondta, hogy az előzetes 

számítások szerint a kari normatíva költségvetésbe ösztöndíj korrekcióra betervezett 

összegek kis hiányossággal fedezik a szükséges korrigálásokat. A kifizetésekkel voltak 

apróbb problémák, a 3 elmaradt lista végül kedden került kiutalásra. Vermes Boldizsár 

elmondta, hogy a jövő hét folyamán Külső Szociális Bizottsági ülést tart. A karok 

megküldték részére a rendszeres szociális ösztöndíj pályázattal kapcsolatban benyújtott 

fellebbezések véleményezését. A Demján Sándor kiegészítő szociális ösztöndíj kapcsán 

elmondta, hogy a szerződés már csak jogi ellenjegyzésre vár, és várhatóan a Demján 

Sándor utazási pályázat nem lesz meghirdetve. 

1.18  Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Az elmúlt hét folyamán 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a házirendeket véglegesítették. A jövő hét 

folyamán ismét Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tart, ahol a kollégiumi várólisták 

töltéséről, a Kollégiumi klubok nyitvatartási időn túli üzemeltetési kérdéseiről, illetve a 

kollégiumi fegyelmikről lesz szó. Fekete Dóra megkapta a GMF Kollégiumok Osztálytól 

az aktuális felújítási listákat, ezt szeretné 2 hét múlva beterjeszteni az EHK elé. Ezért arra 

kérte a kari képviselőket, hogy ezeket 2011. október 28-ig aktualizálják. 

1.19 Szentesi Anett elmondta, hogy jövő héten lezárul a Bécsi ösztöndíj jelentkezési 

határideje, és jövő hétre tervezi még emellett az EBME pályázatok elbírálását is. 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Berzlánovich Imre elmondta, hogy szerda reggel esélyegyenlőségi bizottságot tartott, 

ahol többek között arról volt szó, hogy a jövőben szeretnének a hátrányos helyzetű 

hallgatók számára tréninget tartani, illetve nagyobb figyelmet fordítani mozgáskorlátozott 

hallgatók szállítására. Kérte, hogy a Kari HÖK elnökök 2011. október 26-áig (szerdáig) 

szíveskedjenek megküldeni számára a kari kiadványok közbeszereztetéséhez szükséges 

információkat, és a jegyzettámogatás maradványának felhasználására tett javaslataikat. 
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Javaslatát, miszerint az EHK támogassa a Testnevelési Tanszéket csapatmezek 

megvásárlásával, amin szerepel az EHK logója, az EHK egyhangú 16-0-0 arányú 

szavazást követően elfogadta  

2.3 Králik Attila szeretettel meghívott mindenkit a VIK HK Ftv. koncepcióval kapcsolatos 

fórumára, aminek időpontja 2011. október 24. (hétfő) 18:00. 

2.4 Rácz Tamás kérte, hogy mindenki értesítse a pályázó öntevékeny köröket, hogy videó 

pályázatokon nyert eszközök megérkeztek. 

 

 

 

 

 

Következő EHK ülés: 2011. október 27. (csütörtök) 18:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: 2011. október 25. (kedd) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2011. október 26. (szerda) 12:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2011. október 26. (szerda) 16:00 

 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2011. október 20. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Műszaki Jövőképp SzMSz Szentesi Anett 

2. Esélyegyenlőségi pályázat Szentesi Anett 

3. Házirendek Fekete Dóra 

 


