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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. november 24-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Andrási Norbert, Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Farkas Patrik, 

Farkas Tímea, Fekete Dóra, Hoffer Dávid, Kálmán László, Kovács András, Nagy Gábor, 

Szabó Tamás, Szentesi Anett, Tóth Gábor, Vermes Boldizsár 

Kimentését kérte: Rácz Tamás, Engert Attila 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató); Süveges Péter (Támpont Iroda); Hegedüs 

Bence (VIK HK elnök) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Süveges Péter beszámolt a Támpont Iroda ügymenetéről. Beszélt a Támpont Iroda 

kialakulásáról, a feladatok és személyi állomány változásáról. Az Esélyegyenlőségi 

Bizottság munkájával kapcsolatosan megemlítette, hogy a korábbiakhoz képest 

megnövekedett a hátrányos helyzetű hallgatók száma, így szükséges az őket segítő 

erőforrások növelése. Külföldi hallgatók kapcsán elmondta, hogy a jövőben az 

Erasmusos hallgatók ügyintézése is átkerül hozzájuk. Jelezte, hogy Hallgatói 

tanácsadásra, jelenleg 2,5 főt tud foglalkoztatni, ami korábban 4,5 volt. 

- Süveges Péter távozott - 

1.2 Kovács András üdvözölte az EHK 2 új tagját, Tóth Gábort, és Szabó Tamást. 

1.3 Kovács András ismertetette a november 28.-ai Szenátus napirendi pontjait. Jelezte, hogy 

Králik Attila távozásával 1 új szenátus tagot kell választani. A jelöltek: Szabó Tamás és 

Farkas Tímea, akik 1 tartózkodás mellett rendre 7-6 szavazatot kaptak. 9-4-1 arányú 

megerősítő szavazást követően a Szenátus új tagja Szabó Tamás lett. 

- Szabó Imre megérkezett - 

1.4 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont ügymenetéről. Elmondta, hogy januárban 

várhatóan két új alkalmazottal bővül a Diákközpont, ugyanis két jelenlegi kollega szülési 

szabadságra megy. Elmondta, hogy nincs még hivatalos értesítés az év végi költések 

kapcsán, de kéri, hogy kari gazdaságisok figyeljenek oda, hogy készpénzes számlát 

december 5, utalásos számlát december 8. után nem tudnak elszámolni. Kálmán László 
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elmondta, hogy küldött erről tájékoztatót a kari gazdasági felelősöknek. Szabó Imre 

felhívta a figyelmet, hogy december 18-ig több képviselőnek is meg kell újítani a 

vagyonnyilatkozatát, ugyanis lejár a 2 éves határidő. Tóth Gábor kérte, hogy a VIK HK 

Diákközpont által kezelt leltári eszközeiről küldjön tájékoztatást, mert régóta várják. 

Szabó Imre elmondta, hogy ez ügyben az egyetemi leltározásra várnak, amint az 

megtörtént, megküldi azt. Vermes Boldizsár érdeklődött, hogy a vagyonnyilatkozat 

tételre vonatkozó értesítés milyen formában fog megérkezni. Szabó Imre elmondta, hogy 

levélben fogja értesíteni az érintetteket. Hoffer Dávid kérdezte, hogy a leköszönő 

képviselők is rendben leadták-e vagyonnyilatkozatukat, amire Szabó Imre elmondta, 

hogy az érintett 5 ember gond nélkül leadta. 

- Szabó Imre távozik - 

1.5 Kovács András elmondta, hogy a hétfői operatív értekezleten szó volt arról, hogy 

nyilvános az országgyűlés elé került NFTV, aminek kapcsán még nagyobb hangsúlyt kap 

az intézmény kutatóegyetemi képességeinek hangsúlyozása. Kaszásné Mészáros Éva 

főigazgató asszony elmondta, hogy a GMF a 2002 óta leadott pályázatok ellenőrzését 

végzi. 

1.6 Kovács András elmondta, hogy a hétfői vezetői értekezleten szó volt a TÁMOP pályázat 

keretein belül felmerülő 5%-os rezsitérítésekről. Dr. Pipek János dékán úr beszámolt a 

2013-ban a BME-n szerveződő OTDK-val kapcsolatos tudnivalókról. Dr. Péceli Gábor 

rektor úr kérte a kutatóegyetemi pályázatban szereplő gesztor karok vezetőit, hogy 

számoljanak be, miként teljesítik a hároméves követő időszak kötelezettségeit. Kovács 

András jelezte, hogy folyamatos problémák adódtak a hallgatói kifizetésekkel, felvetette 

az értekezlet számára, hogy átvenné ezt a feladatot az DIK-HÖK rendszer a KTH-tól. 

1.7 Kovács András elmondta, hogy egyeztetett Andor Györggyel az ÉL sportközpont 

üzemeltetéséről, aminek kapcsán kérte, hogy alakuljon erre egy belső bizottság 

Berzlánovich Imre vezetésével, ami kidolgozza a részleteket.  

1.8 Kovács András elmondta, hogy HK ZH kérdései közül egy sem lett törölve utólag.  

1.9 Kovács András elmondta, hogy a héten küldött egy tájékoztató levet a NEFMI, amiben 

felhívja a Dr. Péceli Gábor rektor úr figyelmét arra, hogy az Országgyűlés hamarosan 

tárgyalja a nemzeti felsőoktatási törvényt, és a vonatkozó változásokat már a 2012/13-as 

tanévre jelentkező hallgatókra alkalmazni kell. A levél tájékoztatása szerint 
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költségviselés szempontjából 3 hallgatói csoport lesz: magyar állami ösztöndíjjal 

támogatott, magyar állami részösztöndíjjal támogatott és önköltséges hallgató. 

1.10 Kovács András elmondta, hogy 2012 –es EFOTT időpontja július 3–8, helyszíne a 

Velencei-tó, de a BME nyertes pályázatáról lesz egy bővebb cikk a Műhely újságban. 

Jelezte, hogy a BME hallgatóinak egészen a kezdésig biztosított az akciós jegyvásárlás. 

1.11  Kovács András elmondta, hogy kedden volt Kabinet megbeszélés, és beszámolt a tagok 

által végzett munkákról. 

1.12 S Kovács András elmondta, hogy szerdán volt HK elnöki értekezlet. Szó volt a 

teljesítményindex alapján történt ösztöndíj osztás tapasztalatairól, a kifizetési 

problémákról, a kollégiumi felújításokról. Kérte az értekezlet tagjait, hogy szedjék össze 

az alapszabály változtatással kapcsolatos javaslataikat. A GTK HK jelezte, hogy előnyös 

lenne, ha a jövőben a kari HK-k nagyobb betekintést kapnának a Szakkollégiumok 

pályázataiba, ugyanis a befogadó nyilatkozatok aláírásával felelősséget vállalnak értük, 

azonban a pályázatok megvalósulásáról nem kapnak értesítést. 

1.13 Kovács András jelezte, hogy a háttérszervezetek átalakításának tervéről kedden tárgyal 

az EHK-DIK-MISZ-MISZISZ vezetői értekezlet, és a december elsejei ülésre beterjeszti 

az EHK elé a tervezetet. 

1.14 Kovács András jelezte, hogy még 3 kari HK nem teljesítette a külső rendezvényekre 

vonatkozó kérését. 

1.15 Kovács András elmondta, hogy a gazdasági tanácson a NEFMI által delegált tag jelezte, 

hogy volt egyeztetés a többi intézménybe delegált kollegáival. Szó volt még a kontrolling 

jelentésről, és a befektetési beszámolóról. 

1.16 Fekete Dóra előterjesztette a karok közti kollégiumi férőhelyosztásra vonatkozó 

javaslatát (1. sz. melléklet), melyet az EHK 14-0-0 arányú szavazás után elfogadta. 

1.17 Kálmán László kérte, hogy a média pályázat végső formájának kialakítására alakuljon 

egy belső bizottság. 

- Kálmán László távozik - 

1.18 Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről, és elmondta, hogy kedden 

egyeztetett Szabó Mihállyal. Elmondta, hogy tervei között szerepel a tanszéki 

adminisztrátorok jogosultságának vizsgához kötése, illetve felvetette, hogy hallgatói 

bejelentések alapján is gyűjtsük a tanszékek által hibásan feltöltött adatokat. Volt 
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Szenátusi Oktatási Bizottság, azt követően pedig Dékánhelyettesi Értekezlet, ahol a tanév 

időbeosztásáról esett szó. A Sportnap hétfői napra került, a nyílt nap marad a novemberi 

időszakban, és jelezte, hogy a tavaszi félév 1 héttel később indul. Szó volt a 

tantárgyfelvételi időszak kezdetéről. Az említett témát tárgyalta a BOB is, de ezen felül 

összegyűjtötte a kari HK-k véleményét is. Hoffer Dávid javasolja, a tárgyfelvételi 

időszak kezdete a BSc képzés vizsgaidőszakát követő munkanap nap (2012. január 23.) 

18:00 legyen, és a tárgyfelvételez szükséges szűrés formájáról pedig karonként a KTB 

döntsön, ezt az EHK 14-0-0 arányban támogatta. Jelezte, hogy ezen felül kérni fogja, 

hogy a tanszéki kompenzációs díjak mértéke a nem időben beírt jegyekre vonatkozóan 

emelkedjen. Elmondta, hogy elküldte az OHV nyelvi tárgyak esetében alkalmazandó 

kérdéssorokat, a többi kérdéssor marad a változatlan formában, majd a következő 

félévben fog megújulni. 

1.19 Vermes Boldizsár elmondta, hogy kitolták a Demján Sándor szociális ösztöndíj 

pályázathoz szükséges nyilatkozatok leadási határidejét november 30.-ra. Elmondta, hogy 

egyeztetések indultak az EHK és a KTH között, hogy miként tudná átvenni a DIK-HÖK 

rendszer a hallgatói kifizetések koordinálást. Elmondta, hogy maradvány ellenőrzés 

következő héten lesz, és felhívta a képviselők figyelmét, hogy az utolsó kifizetés 

feltöltési határideje december. 5 reggel 8:00. 

1.20 Fekete Dóra elmondta, hogy a múlt heti BKB a fegyelmi szabályzatot tárgyalta, valamint 

más kollégiumi ügyben egyeztetett Polonkai Lászlóval, a Jogi Csoporttal, és várhatóan a 

következő héten lesz megbeszélés. Volt KKB, ahol megkérte a kari kollégiumi 

felelősöket, hogy vegyék figyelembe a fegyelmi pontokat és fegyelmi eljárások 

eredményeit a felvételi eljárásuk során, illetve jelezte aláírásra kerültek a Házirendek. 

Jelezte, hogy a Házirendek bevezetése során problémák adódtak, így készíteni fog egy 

értelmezést ezek feloldására. Felmerült továbbá, hogy a VIK HK nem szeretné a portált 

használni a felvételi eljárása során. Kovács András elmondta, hogy erről EHK döntés 

van hatályban, ami kimondja, hogy minden kar ezt használja, de amennyiben a teszt 

időszak után problémák merülnek fel, akkor az EHK tárgyalni fogja a kérdést. Fekete 

Dóra jelezte, hogy több karon a BSc-s hallgatók esetében is engedélyezik, hogy az 

osztatlan képzés vizsgaidőszakában vizsgázzanak, így nem kerülnek beírásra időben a 

jegyek, ami problémát okoz a kollégiumi felvételi elkészítése során, kéri a kari HK-kat, 
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hogy fordítson erre nagyobb figyelmet annak érdekében, hogy tartani lehessen a közös 

határidőket. Szentesi Anett elmondta, hogy az Esélyegyenlőségi Pályázaton 

támogatásban részesült hallgatók ösztöndíja a héten kiutalásra került. Jelezte, hogy 

lezárult a Sport ösztöndíj jelentkezési határideje november 23-án. Felhívta a figyelmet, 

hogy az EBME ösztöndíjak átadására december 1-én, 17:00-kor kerül sor a K.1.72-es 

teremben, és arra kérte az Egyetemi Hallgatói Képviselet tagjai, hogy jelenlétükkel 

tiszteljék meg az ünnepséget. 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Andrási Norbert megköszönte az eddigi közös munkát, és jelzte, hogy előreláthatóan 

tisztújításukat követően nem fogja betölteni jelenlegi posztját. 

2.3 Czinkóczki Krisztián jelezte, hogy a szervezeti átalakítás után változni fog a HKT 

neve. Ennek kapcsán kérte, hogy minden kari HK gondolja újra, van-e lehetősége 

külügyes kapcsolatokért felelős kari referenst kijelölni. 

 

 

 

Következő EHK ülés: 2011. december 1. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2011. november 29. (kedd) 9:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2011. november 30. (szerda) 16:00 

Belső Pályázati Bizottság: 2011. november 30. (szerda) 11:00 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2011. november 27. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
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Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 karok közti kollégiumi férőhelyosztás Fekete Dóra 

 


