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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. december 15-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Engert Attila Farkas László, Farkas 

Patrik, Hoffer Dávid, Kálmán László, Kovács András, Nagy Gábor, Rácz Tamás, Szabó 

Tamás, Szentesi Anett, Tóth Gábor, Vermes Boldizsár 

Kimentését kérte: Farkas Tímea 

Késett: Fekete Dóra 

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

ügyvezető); 

 

1 Beszámolók, előterjesztések: 

1.1. Kovács András üdvözölte a Farkas Lászlót, az EHK új tagját, és kérte, hogy pár szóban 

mutatkozzon be. 

1.2. Németh Ádám jelezte, hogy a Hérosz Építőipari Zrt. ellen elindult a felszámolási eljárás, 

aminek következtében a kapcsolt vállalkozások neveit célszerűvé vált megváltoztatni, így 

az eddigi HÉROSZ-MISz Kft. új neve Pri-MISz Kft. lesz. Hoffer Dávid kérdezte, hogy 

az átnevezésnek csak üzletpolitikai okai voltak-e? Németh Ádám elmondta, hogy a 

cégcsoport több kapcsolt vállalkozást is vezet, így az átnevezés célja az volt, hogy a 

csődeljárás alatt álló név helyett másikat használjanak minden kapcsolt cég esetében. 

Németh Ádám elmondta, hogy megállapodást kötöttek a MEEX-el, és az azzal 

kapcsolatosan vállalt hirdetési kötelezettségeket Orbán Balázs fogja egyeztetni a kari 

HK-kal. Az intézményben a jegyek értékesítése a MISz-en keresztül fog történni, azaz 

Kiss Irénnél lehet majd befizetni az utazást. Vermes Boldizsár kérdezte, hogy a MEEX-

től érkező személyes megkeresésre mit kell reagálni? Németh Ádám jelezte, hogy a 

BME sítáborral kapcsolatosan csak Orbán Balázs kérésére kell reagálni, és ha ezen kívül 

érkezik felkérés, akkor azt jelezni kell felé. Czinkóczki Krisztián jelezte, hogy a Printer 

honlapján rosszul szerepelt a cím. Németh Ádám elmondta, hogy új honlapot fognak 

üzembe helyezni, illetve a Printer kapcsán jelezte, hogy visszakövették a kártyákhoz 

tartozó költéseket, és ezeket megküldték Kálmán Lászlónak, illetve a kari HK-knak. 
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- Németh Ádám távozik - 

1.3. Kovács András elmondta, hogy a hétfői értekezleteteken áttekintették a december 19-ei 

Szenátus anyagait, az IFT-t és a költségvetési szabályzat módosítására vonatkozó 

javaslatokat. Elmondta továbbá, hogy a 2011/12 2. félév munkarendjéhez igazodva az 

április 30-ra tervezett Szenátusi ülést április 23-ra helyezték át. Czinkóczki Krisztián 

jelezte, hogy nem tud részt venni a december 19-ei szenátusi ülésen, így a helyette Tóth 

Gábor vesz részt az ülésen, ezt az EHK 15-0-0 arányban támogatta.  

1.4. Kovács András elmondta, hogy a következő vezetői értekezlet január 5-én 16:00-kor 

lesz, és január 5-én 18:00-kor lesz az újévi állófogadás is, így a következő EHK ülés 

időpontja január 4. szerda 16:00-ra módosult. 

- Szabó Imre megérkezett - 

1.5. Szabó Imre beszámolt a Diákközpont ügymenetéről. Jelezte, hogy az vagyonnyilatkozat 

tételi kötelezettségekről elég hiányosak az információi leginkább a VIK-et érintően, ahol 

az elmúlt 1-1,5 évre vonatkozóan találhatóak hibák. Kérte, hogy minden kari HK tekintse 

át a személyi változásokra vonatkozó bejelentéseit, főleg a GTK, ÉPK, ÉMK és a már 

említett VIK, Kovács András kérte, hogy ezek a bejelentések legkésőbb január 5-ig 

érkezzenek be Szabó Imréhez. Támpont Iroda kapcsán elmondta, hogy további gondok 

vannak a hallgatói kifizetésekkel, ugyanis a NEPTUN, az MGR és a kettő közti kapcsolat 

problémáin túl érzékelhetően személyi problémák is vannak, amik hátráltatják a 

kifizetéseket. Jelezte, hogy sajnos az utolsó kifizetés hibái csak a jövő évi ellenőrzések 

során fognak kiderülni. Elmondta, hogy az október 15-ei létszámadatok végső formája 

elkészült. Jelezte, hogy a BME Nyílt Napnak szerinte lehetne találni egy jóval ideálisabb 

időpontot. Hoffer Dávid jelezte, hogy többször is tárgyalta ezt a témát a BOB, és 

megkérdezte Szabó Imrét, hogy szerinte mik azok az adatok, amik még a jelenlegi 

időpontban hibásak lehetnek. Szabó Imre jelezte, hogy például a felvételi létszámok, 

amire Hoffer Dávid elmondta, hogy szerinte ez nem releváns információ egy érdeklődő 

középiskolás számára. Farkas Patrik elmondta, hogy azért jó abban az időpontban ahol 

van, mert alapvetően általános információkra kíváncsiak az érdeklődők, és többszöri 

egyeztetés után maradt az EHK azon az állásponton, hogy a jelenlegi időpontot 
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támogatja. Az Adminisztratív Csoportra vonatkozóan Szabó Imre elmondta, hogy a 

jelenlegi értelmezés szerint, ugyan a 1316/2011-es Kormányrendelet nem érvényes január 

1-től, de várható a közel jövőben más költéseket nehezítő rendelet kiadása. 

- Szabó Imre távozik – 

- Fekete Dóra megérkezett - 

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

megbeszélésen vett részt, ahol szó volt az EHK felújítási keretéről, az EFOTT 

szerződésről és egy egyetemi közösségi életér kialakításáról, ami kiválthatná a jelenleg a 

kollégiumokban üzemelőket. Kért minden kari HK-t, hogy írja össze a kollégiumokban a 

netszolgáltatással kapcsolatosan, milyen eszközök találhatóak, és azok melyik szervezeti 

egység leltárában vannak könyvelve. 

1.7. Kovács András elmondta, hogy megbeszélést tartott a héten a kari HK elnökökkel, ahol 

szó volt az Alapszabály változtatási javaslatokról. 

1.8. Kovács András elmondta, hogy hétfőn volt a GTK HK alakuló ülésén. 

1.9. Kovács András elmondta, hogy a megbeszélésen volt a Fővárosi Önkormányzatnál a 

már említett együttműködés kapcsán, az elképzelés a „Budapest, mint egyetemváros” 

koncepció köré épül. 

1.10. Kovács András elmondta, hogy az elmúlt héten részt vett a TDK díjátadó 

ünnepségen. 

1.11. Kovács András elmondta, hogy kedden volt Professzori vacsorán, ahol Dr. Péceli 

Gábor bejelentette, hogy indul a következő rektorválasztáson. 

1.12. Kovács András jelezte, hogy kevés a Műhelynek kollégiumokba kihelyezett 

újságtárolója, nincs a Kármánban, kevés van a Schönherzben és a Vásárhelyiben, közös 

megegyezés alapján 3 új tároló került majd beszerzésre. 

1.13. Kovács András elmondta, hogy továbbította a januártól érvényes dohányzási 

tilalomra vonatkozó főigazgatói körlevelet, és kérte, hogy mindenki vegye figyelembe 

azt, és hirdesse főleg a kollégiumokban élő hallgatók számára. 

1.14. Farkas Patrik előterjesztette javaslatát BME arculatára vonatkozóan a 2012-es 

Educatio kiállításon történő megjelenés kapcsán (1. sz. melléklet). Az EHK az I. részre 
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vonatkozó javaslatot 15-0-0 arányban támogatta, és kérte, hogy a II. rész kerüljön 

alaposabban kidolgozásra. 

1.15. Szabó Tamás előterjesztette a hallgatók részére eljutatott üzenetekről szóló rektori 

utasításra vonatkozó állásfoglalási javaslatát (2. sz. melléklet), amivel kapcsolatosan 

Kovács András kérte, hogy mielőtt döntés születik róla, tárgyalja azt a BOB. 

1.16. Hoffer Dávid előterjesztette az Erasmus rektori utasításra vonatkozó állásfoglalási 

javaslatát (3. sz. melléklet). Kovács András szóbeli kiegészítéseket tett a pályázatok 

rangsorolási elveire, és a lemondási szándék jelzésére vonatkozóan. Ezt követően az EHK 

15-0-0 arányban támogatta, hogy az anyag kerüljön vezetői értekezlet elé. 

1.17. Kovács András előterjesztette a szakkollégiumi pályázatra vonatkozó javaslatát (4. sz. 

melléklet), amelyet az EHK 15-0-0 arányban támogatott. 

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

Szenátusi Oktatási Bizottság, ahol az IFT-ről volt szó. Ez után volt a dékánhelyettesi 

értekezleten, ahol szó volt a keresztféléves mesterképzés felvételi eljárás ütemezéséről, 

ugyanis problémák adódhatnak majd a szűkös határidő miatt. Szó esett továbbá arról, 

hogy nehezményezik, hogy a vezetői értekezlet felülbírálta legutóbbi döntésüket és 

javaslatukat a tárgyfelvétel időszak kezdési időpontja tekintetében. Beszéltek még a 0. 

matematika zárthelyikről és annak eredményeiről. Hoffer Dávid elmondta, hogy tartott 

BOB ülést, ahol a résztvevőkkel folytatták az OHV kérdőívek átgondolását és a 

szabályzat módosítására vonatkozó javaslatokat beszélték meg.  

1.19. Vermes Boldizsár elmondta, hogy a hallgatói kifizetésekkel még mindig problémák 

vannak. Hoffer Dávid kérdezte, hogy mi helyzet az eredetileg december 15-re ígért 

határidővel? Vermes Boldizsár elmondta, hogy az legújabb ígéretek szerint megérkezik 

még karácsony előtt a pénz a hallgatókhoz, de sajnos nem tudni, hogy a NEPTUN 

rendszerben vagy az MGR-ben van a hiba. Jelezte, hogy a Demján Sándor szociális 

ösztöndíjak fellebbezések még nem lettek elbírálva. 

1.20. Fekete Dóra elmondta, hogy részt vett egy kollégiumi fegyelmi tárgyaláson, aminek 

eredményeként az érintett gépészmérnök hallgatót megrovásban részesítette a fegyelmi 

bizottság. Elmondta, hogy tartott BKB ülést, ahol beszéltek a házirendek értelmezéséről, 

a kollégiumi dohányzási szabályokról és a várólista töltési szabályzatról. Részt vett egy 
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megbeszélésen a portál rendszerrel kapcsolatban, hogy kinek milyen hozzáférési 

lehetőségeket tudnak majd biztosítani. Tóth Gábor jelezte, hogy BKB ülésen beszéltek 

még a kollégiumi beléptető rendszerekről, és vállalta, hogy a következő ülésig 

összegyűjti az eddigi tapasztalatokat a Schönherz Zoltán Kollégiumból. 

 

2. Egyebek: 

2.1. Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2. Czinkóczki Krisztián elmondta, hogy a Balatonlellei tábor időpontbeosztó 

megbeszélés eredményét kiküldte listára, de azóta történt egy apró csere, amibe 

mindkét érintett kar beleegyezett. VBK HK időpontjai még kérdésesek, így közös 

megegyezés alapján akkor fog dönteni az EHK, amikor már mindenki számára 

véglegesek az igények, várhatóan januárban. 

2.3. Hoffer Dávid jelezte, hogy volt HÖOK választmányi ülés, de nem tudott részt venni 

rajta. Szó volt a nyelvvizsga követelmény eltörléséről és az MSZP számára 

megfogalmazott válaszlevélről. 

2.4. Berzlánovich Imre elmondta, hogy rendben lezajlott a Mikulás Kupa, és gratulált a 

helyezést elért csapatoknak. 

2.5. Fekete Dóra elmondta, pénteken HJB-n vettek részt. 

2.6. Farkas Patrik érdeklődött, hogy a Professzorok Batthyányi Körének címzett levél 

hogy áll, amire Kovács András elmondta, hogy a levél a héten kerül végleges 

formába. 

 

Következő EHK ülés: 2012. január 4. (szerda) 16:00 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2011. december 15. 
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Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 BME arculat a 2012-es Educatio kiállításon történő megjelenéshez Farkas Patrik 

2 A hallgatók részére eljutatott üzenetekről szóló rektori utasításra vonatkozó állásfoglalás Szabó Tamás 

3 Erasmus rektori utasításra vonatkozó állásfoglalási javaslat Hoffer Dávid 

4 Szakkollégiumi pályázat Kovács András 

 


