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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. december 1-én tartott üléséről 

 

Jelenvoltak:Andrási Norbert, Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Engert Attila, Farkas 

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

Gábor, Rácz Tamás, Szabó Tamás, Szentesi Anett, Tóth Gábor,Vermes Boldizsár 

Kimentését kérte: 

Vendég: Németh Ádám (MISz Nonprofit Kft ügyvezető); Szabó Imre (Diákközpont 

igazgató); 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Németh Ádám elmondta, hogy a BME Printernél használt kártyák ügyében felmerült 

gondok miatt felhívta a kiszolgálók figyelmét, hogy ne analitikát kérjenek, hanem a kártya 

alapján azonosítsanak, majd a költségeket az adott kártyához tartozó gazdasági felelős 

összesítse. Jelezte, hogy a vizsgaidőszakban hosszított nyitva tartással működik a Printer. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy bizonyos esetekben túl sokat kell várakozni, amire 

Német Ádám elmondta, hogy a jelenlegi helyiségben nincs több hely önkiszolgáló 

gépeknek,és gondok vannak a gépek üzemeltetőivel, és a karbantartásaikkal. Czinkóczki 

Krisztián érdeklődött, hogy milyen stádiumban van a kollégiumokba célzott kitelepülés? 

Németh Ádám elmondta, hogy az eredeti tervek szerint a diákigazolvány chipkártyájának 

azonosításával működött volna, így a kártyára előre feltöltött kreditekkel lehetett volna 

fizetni, de sajnos ennek a kivitelezése óriási költségekkel járna. A Műegyetemi 

Ajándékbolttal kapcsolatosan felmerültek fizetési problémák, aminek kapcsán Németh 

Ádám elmondta, hogy jelenleg egy előre elfogadott formájú megrendelővel lehet az egyes 

analitikákra vásárolni, amivel kapcsolatosan még nem érkezett panasz, de amennyiben 

szükséges a jövőben csak a kari HK elnökének aláírásával fogadnak el megrendelőt. 

Kovács András kérte, hogy ezzel kapcsolatosan egyeztessenek még. 

- Németh Ádámtávozik– 

1.2 Szabó Imre elmondta, hogy az egyeztetéseket követően továbbra is a KTH fogja végezni a 

hallgatói kifizetéseket, és várhatóan közvetlen hozzáférést kap a DIK a Gólya rendszerhez. 
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Jelezte, hogy megküldte a gazdálkodást érintő évzáráshoz kapcsolódó tájékoztatást. Kérte a 

VIK képviselőit, hogy küldjék meg számára, hogy kik lettek a kari HK új tagjai, hogy meg 

tudja számukra küldeni a vagyonnyilatkozat tételre vonatkozó felszólítást. Szabó Tamás 

megkérdezte, hogy a rövidebb ideig tisztséget betöltő embereknek is kell-e 

vagyonnyilatkozatot tenniük. Szabó Imre jelezte, hogy mindenkinek, aki döntéshozó 

helyzetben volt akármilyen rövid ideig is, arra vonatkozik a törvényi kötelezettség. Szabó 

Imre prezentálta az éves normatíva maradványt. Kovács András javasolja, hogy az EHK 

erősítse meg, az éves költségvetés során hozott döntését, miszerint a központi maradvány 

azon része, ami a normatíva összeg 1 %-a felett van, kerüljön szétosztásra a hallgatók 

között. Az EHK a javaslatot 16-0-0 arányban támogatta. 

- Szabó Imre távozik - 

1.3 Kovács András beszámolt a hétfői értekezletekről. Elmondta, hogy az operatív 

értekezleten szó volt arról, hogy a Szenátus javaslatának ellent mondóan nevezték ki a 

Belső Ellenőrzési Csoport vezetőjét, beszéltek még a minisztérium által kért 

önköltségszámításról. Vezetői értekezleten Gárdos Csaba főfelügyelő elmondta, hogy 

várhatón 2012-ben 160 milliárd forint jut a felsőoktatás finanszírozására. Kovács András 

elmondta, hogy az előzetes javaslat ellenére az értekezlet úgy döntött, hogy a tárgyfelvétel 

kezdetét 1 héttel korábbi időpontra helyezi. 

1.4 Kovács András elmondta, hogy aki tanulmányi kötelezettségből adódóan nem tudta 

megírni a HK ZH-t, az a héten pótolta elmaradását. 

1.5 Kovács András elmondta, hogy kedden EHK-DIK-MISZ-MISZISZ vezetői 

megbeszélésen vett részt, ahol Kreutzer Richárd beszámolt a HKT átalakításról, és 

elmondta, hogy a közel jövőben nagymértékben nőhet az ezzel foglalkozó iroda forgalma, 

így előreláthatólag nagyobb helyiségre lesz szükség. A szervezeti átalakításra vonatkozó 

végleges tervezet áttekintése a következő ülésre maradt, addig is kérte az ülés tagjait, hogy 

dolgozzák ki az általuk vezetett szervezet átalakítására vonatkozó ötleteiket.  

1.6 Kovács András elmondta, hogy befejeződött a középső campus átalakítása, a héten 

megtörtént az átadás.  

1.7 Hoffer Dávid előterjesztette az Erasmus rektori utasításra vonatkozó állásfoglalási 

javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK 16-0-0 arányban támogatott. 
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1.8 Vermes Boldizsár előterjesztette a Demján Sándor kiegészítő szociális ösztöndíjra 

vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az EHK 16-0-0 arányban támogatott. 

1.9 Vermes Boldizsár előterjesztette a rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó javaslatát 

(3. sz. melléklet), amelyet az EHK 16-0-0 arányban támogatott. 

1.10 Szentesi Anett előterjesztette a sportösztöndíj eredményére vonatkozó javaslatát (4. sz. 

melléklet), amelyet az EHK 16-0-0 arányban támogatott. 

1.11 Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről, elmondta, hogy a héten 

tárgyalták a dékán helyettesekkel a tárgyfelvétel kezdésének időpontját. Volt BOB, ahol a 

Tanszéki kompenzáció díjakról szóló Rektori Utasításról, a tanszéki tanácsadó csoportról 

volt szó, és az OHV szabályzatra vonatkozó javaslatokról beszéltek a résztvevőkkel. 

Elmondta, hogy rövidesen véglegesek lesznek az OHV kérdőívek. 

1.12 Vermes Boldizsár elmondta, hogy a KTH még nem dolgozta fel a tanulmányi ösztöndíjra 

beérkezett korrekciós kérvényeket. Kovács András kérte, hogy ezzel kapcsolatban 

kerüljön ki egy hír a honlapra. Vermes Boldizsár a héten részt vett egy egyeztetésen a 

portál fejlesztőivel. Elmondta, hogy tartott KSZB ülést, ahol beszéltek a bírálás során 

megváltoztatni kívánt dolgokról, mint például a betegségeket figyelembevételéről, ennek a 

végleges formája még kialakítás alatt van. 

1.13 Fekete Dóra elmondta, hogy a héten volt BKB, ahol szó volt Házirendekről, és a 

felmerülő értelmezési problémákról, a mentori pályázatok kiírásáról, amiről döntés a 

következő EHK ülésen várható. A héten részt vett egy megbeszélésen a portál fejlesztőivel, 

ahol kiderült, hogy apróbb hibák vannak a kollégiumi jelentkezési felületen, de ezeket 

javítani fogják. A jövő héten tart KKB ülést, ahol ad egy általános tájékoztatót,és lehetőség 

lesz majd a jelentkezési lapokat összeállítani. Fekete Dóra javasolja, hogy ettől a félévtől 

legyen kötelezően ajánlott a portál rendszer használata, majd nyártól mindenkinek 

kötelező. Amennyiben december 8. délig alaposan megindokolva kérvényt ad be a kari 

HK, az elnök ellenjegyzésével, úgy lehetőség nyílna még ebben a félévben másik felvételi 

rendszert használni, de a felvételi adatokat ettől függetlenül a közös rendszerbe 

mindenképpen fel kell tölteni. A kérvény elbírálásról az EHK következő ülésén döntene, 

ezt a javaslatot az EHK 16-0-0 arányban támogatja. 

1.14 Szentesi Anett tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten lezajlott az EBME ösztöndíjak 

ünnepélyes díjátadása. Elmondta, hogy tartott BPB ülést, ahol elbírálták a 
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sportösztöndíjakat, és szó volt arról, hogy a karok hogyan veszik figyelembe a kari 

közösségi ösztöndíjak pontozásánál az egyetemi körökben, illetve a HKT szervezetekben 

végzett munkát. A bizottság véleménye, hogy az a helyes, ha minden kari HK maga dönt 

az ezt érintő elvekről. Emellett tájékoztatta az EHK-t arról, hogy a bizottság egy 

„Sportszervezői ösztöndíj” kialakításán dolgozik. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.1.1. Czinkóczki Krisztián elmondta, hogy a média pályázattal kapcsolatos 

megbeszélés december 5.-én 13:00-kor lesz. 

2.2 Andrási Norbert érdeklődött, hogy mikor lesz végleges a Balatonlellei tábor 

időbeosztása. Az időbeosztás megbeszélésére Czinkóczki Krisztián fog összeívni egy 

ülést. 

2.3 Hoffer Dávid elmondta, hogy: volt a BRSZ tisztújítás, Nemes László lett az új elnök. 

Kérte, hogy valaki foglalkozzon a video.bme.hu fejlesztésével. Kovács András jelezte, 

hogy az eszközök kiosztása várat magára, de a BOB beszéljen az újonnan felvenni 

kívánt tárgyakról. Hoffer Dávid jelezte, hogy a BOB elmúlt ülésein már tárgyalta az 

oktatók által aggályosnak tartott kérdéseket az adott témában. Fekete Dóra 

megkérdezte,hogy az utólagos beszerzések helyzetéről tájékoztatva vannak-e az érintett 

öntevékeny körök, amire Rácz Tamás elmondta, hogy tájékoztatta őket, de ahol esetleg 

hiányosságok adódtak, ott újra megteszi. 

2.4 Berzlánovich Imre tájékoztatta az EHK-t, hogy a Mikulás Kupa helyszíne az 

előreegyeztetettől eltérve a Csörsz utcában lesz. 

2.5 Fekete Dóra elmondta, hogy az ülést megelőző napon Hallgatói Jogorvoslati 

Bizottságon vettek részt. 
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Következő EHK ülés: 2011. december 8. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2011. december 6. (kedd) 9:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2011. december 7. (szerda) 16:00 

Belső Pályázati Bizottság: 2011. december 6. (kedd) 16:00  

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2011. december 1. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Erasmus rektori utasításra vonatkozó állásfoglalási javaslat Hoffer Dávid 

2 Demján Sándor kiegészítő szociális ösztöndíj Vermes Boldizsár 

3 Rendkívüli szociális támogatás Vermes Boldizsár 

4 Sportösztöndíj Szentesi Anett 

 


