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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. november 17-én tartott üléséről 

 

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

Farkas Patrik, Hoffer Dávid, Kálmán László, Kovács András, Králik Attila, Nagy Gábor, 

Rácz Tamás, Szentesi Anett, Vermes Boldizsár, Virányi Ágnes 

Hiányzott: Farkas Tímea, Fekete Dóra 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató); Szabó Mihály (KTH igazgató);  

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Mihály ismertette a KTH igazgatói pozíciójára leadott pályázatát, az elmúlt évek 

tapasztalatait, és a jövőre vonatkozó terveit. Szentesi Anett érdeklődött, mi volt az oka, 

hogy a GTK MSc felvételije során a KTH hibásan szolgáltatott adatokat. Szabó Mihály 

elmondta, hogy a GTK Dékáni Hivatal teljesen önállóan végzi az adatok feltöltését a 

Gólya rendszerbe, a KTH csak az onnan letöltött pontszámokat kezeli. Ezek után 

Szentesi Anett jelezte, hogy a felvételi ponthatárok megállapítása után pár hét alatt a 

KTH-nak az esélyegyenlőségi bizottság felé jelezni kellene a fogyatékos hallgatók 

számát. Szabó Mihály elismerte, hogy ez esetben a KTH hibásan járt el, majd felvetette, 

hogy gyorsítaná ilyen esetekben az adatszolgáltatást, ha egy DIK alkalmazottnak 

átadhatna a KTH egy Neptun lekérdezést, amit az év során bármikor használhatna, így 

felgyorsulna a HÖK felé irányuló adatszolgáltatás is. Vermes Boldizsár érdeklődött a 

hallgatói kifizetések elhúzódásáról és a várható megoldásokról. Szabó Mihály elmondta, 

hogy az MGR-ben egy csatornás a kommunikáció a KTH és GMF között a kifizetések 

során. Jelenleg gyakorlatilag túl sok az alkalmazott pénzügyi kód, és a rendszer nem 

megfelelő ennek kezelésére. Kálmán László jelezte, hogy problémák vannak a FIR, 

illetve az OEP felé lejelentett adatokkal. Szabó Mihály elmondta, hogy 2007 

márciusában történt az intézményben egy nagy adattisztítás, azóta is félévente lejelentik a 

szükséges adatokat, viszont semmilyen visszajelzést nem kapnak az OEP felől a 

bejelentés sikerességéről. Ezek után Szabó Mihály a tanszéki kompenzációs díjakról 

adott tájékoztatást, és elmondta, hogy a hatása meglett, a tanszékek jóval pontosabban 
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jelentik le a szükséges adatokat. Elmondta, hogy hatékonyabb lenne, ha félévente egy 

lekérdezés lenne, illetve nem az adatbázisok közötti eltérést kellene vizsgálniuk, hanem 

közvetlenül az információk határidejének helyességét. Jelezte, hogy november 28-án 

kezdődik a vizsgajelentkezési időszak, előtte azonban a NEPTUN verziófrissítésen esik át 

november 21-én, ami problémás lehet, erről egyeztet Hoffer Dáviddal. 

1.2 Vermes Boldizsár jelezte, hogy a BME Printer kiszolgálási színvonalával problémák 

adódtak az elmúlt időben, Kálmán László hozzátette, hogy a KHK-k Printer kártyáit sem 

megfelelően kezelik. A felmerülő problémákat Kovács András jelezni fogja Németh 

Ádámnak, hogy mihamarabb megoldódjanak azok. 

1.3 Szabó Imre beszélt a hallgatói kifizetések problémáiról. Jelezte, hogy Süveges Péter a 

következő EHK ülésre személyesen jön beszámolni a Támpont Iroda tevékenységéről. 

Jelezte, hogy intézményi szinten megszűntek az ideiglenes keretek. 

1.4 Kovács András emlékeztetett mindenkit, hogy a HK ZH helyszíne a K.I.55. számú 

terem, időpontja: november 21. hétfő 18:00, a tematikát megküldte a kari HK 

elnököknek. 

1.5 Kovács András beszámolt a hétfői értekezletekről. Elmondta, hogy 2012-ben a tanév 

augusztus 27-én kezdődik, az évnyitó szeptember 1-jén Szombaton lesz, az oktatás pedig 

szeptember 3-án indul majd. Elmondta, hogy a GMF szakterületeinek vezetői 

összefoglaló előadásokat tartottak, illetve Kaszásné Mészáros Éva főigazgató asszony 

előadást tartott „Modern Szolgáltató Egyetem” címmel. Ezek után Lovas Antal és 

Becker Gábor kérte az értekezletet, hogy szülessen döntés a tárgyfelvétel egyidejű 

kezdési időpontjáról, amivel kapcsolatosan Kovács András kérte, hogy vegyék 

figyelembe a félévközi jegyek bevitelének kérdését. 

1.6 Kovács András elmondta, hogy kedden egyeztetett az Impulzus illegális megjelenéséről. 

A megbeszélés következtében Hegedüs Bence VIK HK elnök hivatalos levélben (1. sz. 

melléklet) írta meg, hogy úgy érzi helyesen járt el a kérdésben, de elnézést kért az EHK-

tól, és ígéretet tett, hogy a jövőben kimerítőbben egyeztet hasonló esetben az EHK-val. 

1.7 Kovács András elmondta, hogy a héten megszületett a döntés az EFOTT 2012 

megszervezésére kiírt pályázattal kapcsolatosan, amit a pályázók közül a BME nyert el. 

1.8 Kovács András ismertette a belső jutalmazási rendszerre vonatkozó alapelveket, 

melyeket a szóbeli kiegészítések figyelembevételével módosított. 
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1.9  Kovács András jelezte, hogy a campuson kívüli rendezvényekkel kapcsolatos kérésére 

nem küldte meg minden kari HK a választ. Kérte, hogy aki ezt elmulasztotta, 

mihamarabb pótolja. 

1.10 Kovács András kérte az ülés résztvevőit, hogy mihamarabb küldjék meg számára az 

FTV finanszírozási részére vonatkozó javaslataikat. 

1.11 Kovács András kéri az EHK-t, hogy a jövő heti BKB ülés véleménye alapján Fekete 

Dóra a jövő heti KKB ülésen elvégezesse a karok közti kollégiumi férőhelyosztást, ezt az 

EHK közös megbeszélés alapján támogatja. 

1.12 Kovács András kéri, hogy az EHK jelöljön ki valakit, aki a 2012-es EFOTT 

menedzsmenttel tartja a kapcsolatot, az EHK 13-0-1 arányú szavazást követően erre a 

feladatra Králik Attilát jelöli ki. 

1.13 Berzlánovich Imre előterjesztette a Mikulás Kupára vonatkozó javaslatát, amit az EHK 

a szóbeli kiegészítésekkel 13-0-1 arányú szavazás után támogat. 

1.14 Szentesi Anett előterjesztette javaslatát a Műszaki Jövőképp támogatására vonatkozóan 

(2. sz. melléklet), ezt az EHK 14-0-0 arányú szavazás után támogatja. 

1.15 Szentesi Anett előterjesztette javaslatát az Esélyegyenlőségi pályázatra vonatkozóan (3. 

sz. melléklet), ezt az EHK 14-0-0 arányú szavazás után támogatja. 

1.16  Kovács András elmondta, hogy Szerdán EHK-DIK-MISZ-MISZISZ vezetői 

megbeszélésen vett részt, ahol napi operatív tevékenységekről volt szó. 

1.17 Kovács András előterjesztette Percze Rita kérését a Szakkollégiumi pályázat pályázható 

tételeinek bővítésére vonatkozóan (4. sz. melléklet). Az EHK azt a döntést hozza, hogy a 

szükséges kiegészítésekkel ezt a következő ülésén tárgyalja, addig is támogatja az ilyen 

jellegű költségeket. 

1.18 Kovács András elmondta, hogy a héten részt vett az Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói 

Tanácsának alakuló ülésén. 

1.19 Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Volt BOB, ahol a tanév 

időbeosztását vizsgálták. Süveges Péter kérte, hogy a Nyílt Nap kerüljön át későbbre, 

lehetőleg a januári időszakra, ugyanis abban az időszakban még nem véglegesek az 

információk. A BOB véleménye szerint jobb a november végi időpont, és a szükséges 

információk addigra már véglegesek. Az EHK 13-0-1 arányú szavazás után a BOB 

véleményét támogatja. Következő héten lesz oktatási dékán helyettesi értekezlet. Jelezte, 
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hogy 5929 hallgató felelt meg az OHV nyereményjáték kritériumainak. Majd ezek után 

megtörtént a nyereménysorsolás, aminek eredményéről mihamarabb tájékoztatja a 

hallgatókat. 

1.20 Vermes Boldizsár elmondta, hogy lezárult a Demján Sándor szociális ösztöndíj 

pályázatleadási időszaka, a végeredményről jövő héten fog dönteni az EHK.  

1.21 Králik Attila elmondta, hogy a jövőben érdemes lenne össze hangolni a kari 

választásokat egy őszi, és egy tavaszi időpontra. Jelezte, hogy előre egyeztetett időpontra 

időmenedzsment tréninget szervez az EHK tagoknak az ülést követő 2 héten belül. 

1.22  Hoffer Dávid jelezte, hogy több helyen hibás a HK ZH-ra felkészítő honlap, rosszak a 

válaszok.  

1.23 Kovács András jelezte, hogy azokkal a képviselőkkel, akik tantárgyi kötelezettség miatt 

nem írják meg a HK ZH-t, egyeztetni fog a pótlás időpontjáról, de várhatóan a következő 

héten megírják ők is. 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Hoffer Dávid jelezte, hogy november 17-ig lehetett a HÖOK vezetőképzőre 

jelentkezni 

2.3 Vermes Boldizsár kéri, hogy az jövőben a juttatás-térítés területét érintő kérdéseket 

továbbítsa neki mindenki, ilyen esetekben ne intézkedjenek önmaguk a HK tagjai. 

Elmondta, hogy kedden részt vett egy megbeszélésen a portál fejlesztéssel 

kapcsolatban, ahol áttekintették, hogy milyen változtatások vannak még hátra. 

2.4 Czinkóczki Krisztián érdeklődött, hogy van-e arra lehetőség, hogy a BME printer 

szolgáltatásai a kollégiumokba is megjelenjenek. Kovács András elmondta, hogy a 

BME Printer hosszú távú fejlesztési tervei között már szerepel az említett kérdéskör. 
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Következő EHK ülés: 2011. november 24. (csütörtök) 18:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2011. november 23. (szerda) 16:00 

Belső Pályázati Bizottság: 2011. november 23 (szerda) 11:00 

 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2011november 17. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Hegedüs Bence VIK HK elnök levele Kovács András 

2. Műszaki Jövőképp támogatása Szentesi Anett 

3. Esélyegyenlőségi pályázat Szentesi Anett 

4. Szakkollégiumok által pályázható keret bővítése Kovács András 

 


