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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. február 16-án tartott üléséről 

 

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

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

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

Vendég: Németh Ádám (MISz Nonprofit Kft ügyvezető); 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Németh Ádám beszámolt a MISz Nonprofit Kft. és kapcsolt vállalkozásainak 

ügymenetében történt változásokról. A BME Printerrel kapcsolatosan elmondta, hogy 

2012. január folyamán felvettek egy grafikust és egy tördelőszerkesztőt, ezzel is 

elősegítve az ott folyó munkát. Sajnos a gépeket jelenleg üzemeltető céggel nehezen 

tudnak előrelépni a fejlesztési célokban, de az új honlap már várhatóan a következő héten 

elindul. Németh Ádám elmondta, hogy a Szkéné Színházba megérkeztek az új nézőtéri 

elemek, és hamarosan üzemelni fog az új klimatizáló- és szellőztetőrendszer. A 

kollégiumi klubok üzemeltetésével kapcsolatban elmondta, hogy az év elején bevezetett 

áremelésről az előzetesen egyeztetett a megfelelő Kari Hallgatói Képviseletek elnökeivel. 

Az emelés oka, hogy a dohányzási tilalom miatt csökkennek a dohányárusító cégek 

támogatásai, illetve megszűntek a dolgozók bérei után fizetett adók jóváírási lehetőségei. 

Németh Ádám elmondta, hogy a 2011. évi analitikák végleges elszámolását megküldték 

a Kari Hallgatói Képviseletek elnökeinek. Tóth Gábor megkérdezte, hogy az újonnan 

kialakított klubok nyitvatartási időn kívüli nyitva tartásáról szóló megállapodást miért 

közvetlenül neki kell aláírnia, amire Németh Ádám válaszul jelezte, hogy a legújabb 

egyeztetések alapján hamarosan más formája lesz a megállapodásnak. Vermes Boldizsár 

kérte, minél hamarabb legyen az Egyetemi és Kari Öntevékeny Körök számára is 

kialakítva printer kártya, illetve kérte, hogy legyen valamiféle hibabejelentési lehetőség a 

BME Printer szolgáltatásairól. Németh Ádám kérte, hogy a már tervezett e-kártya 
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kialakításáról egyeztessen az érintett személyekkel. Rácz Tamás felvetette, hogy a 

jövőben érdemes lenne kialakítani a honlapon egy online vásárlási lehetőséget. 

- Németh Ádám távozik - 

1.2 Kovács András beszámolt a hétfői vezetői értekezleteteken elhangzottakról. Elmondta, 

hogy Dr. Becker Gábor (ÉPK dékán) jelezte, hogy az új Nemzeti Felsőoktatási 

Törvényben foglalkoztatási korlátok kerültek bevezetésre, ami hatással lesz/lehet az 

Egyetem működésére. Kaszásné Mészáros Éva (gazdasági és műszaki főigazgató 

asszony) elmondta, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ellenőrzést tart az 

Egyetemen, mely során vizsgálják a balatonboglári ingatlan eladását, az Intézmény 

vagyongazdálkodását, illetve a gépjárművezető-oktatók képzését.  

1.3 Kovács András elmondta, hogy a következő HÖOK Közgyűlés 2012. március 3-án 9:00-

kor kezdődik, és kérte, hogy mindenki Hoffer Dávidnak jelezze részvételi szándékát. 

1.4 Kovács András elmondta, hogy a Martos Flóra Kollégium még hátralévő felújításának 

kedvezőbb kimenetele érdekében a szobák és konyhák felújítása fog csak megtörténni a 

nyár folyamán. 

1.5 Kovács András elmondta, hogy a héten tartott megbeszélést Rémai Zsolttal és Fekete 

Dórával, ahol beszéltek a kollégiumi klubok nyitvatartási idején kívüli rendezvényekről. 

Fekete Dóra elmondta, hogy a nagyobb rendezvények bejelentéseivel nincs probléma, 

csak a kisebb, esetieket kell tisztázni még. Ennek értelmében az eddig kidolgozott 

megállapodás helyett várhatóan egy jóval egyszerűbbet fognak bevezetni. 

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

megbeszélésen vett részt, ahol a civil törvény változásáról egyeztettek. 

1.7 Kovács András elmondta, hogy a héten megbeszélést tartott a Kari Hallgatói 

Képviseletek elnökeivel. Az egyeztetésük értelmében a tavaszi EHK-KHK továbbképzés 

időpontja 2012. március 9-11. Kovács András elmondta, hogy a HÖK alapszabály 

módosítására vonatkozó javaslatokat megkapta, és kérte, hogy a jövőben az EHK az 

ülések első két órájában tárgyalja a módosításokat. Kovács András elmondta, a 

megbeszélésen felmerült, hogy a Hallgatói Képviselők tudásfelmérése inkább a tavaszi 

félévben legyen. Engert Attila kérdésére Kovács András elmondta, hogy a továbbképző 

hétvégén a HÖK Alapszabályon kívül várhatóan lesz más téma is, de erről még az 

elnökök egyeztetnek. Kálmán László kérdésére, miszerint önköltséggel jöhet-e az előre 
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meghatározottnál több személy egy Kari Hallgatói Képviselettől, Kovács András 

elmondta, hogy a létszámkorlát a szállás miatt van, de ha van rá lehetőség, akkor jöhetnek 

többen is. 

1.8 Kovács András elmondta, hogy az elmúlt időszakban több probléma merült fel a 

Schönherz Zoltán Kollégiumban kialakítandó internetszolgáltatással kapcsolatos 

megállapodással, amiről folyamatosan egyeztetett az érintett felekkel.  

1.9 Fekete Dóra előterjesztette a Baross Gábor Kollégiumban meglévő feltöltetlen 

kollégiumi férőhelyek szétosztására vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az 

EHK 16-0-0 arányban támogatott. Kovács András a kialakult probléma miatt kérte a 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Képviseletét, ügyeljen rá, hogy ilyen 

nagymértékű feltöltetlenség ne alakuljon ki a jövőben. 

1.10  Fekete Dóra előterjesztette a kollégiumi fellebbezésekre vonatkozó javaslatát (2. sz. 

melléklet), amelyet az EHK 16-0-0 arányban támogatott. Ezen kívül javasolta, hogy 

méltányosság terhére további 2 hallgató fellebbezését fogadja el az EHK szociális alapon. 

Ezt az EHK 15-1-0 arányban támogatta. Vermes Boldizsár kérte, amennyiben 

lehetséges, úgy egységes elvek alapján töltsék a várólistákat a Kari Hallgatói 

Képviseletek.  

1.11  Rácz Tamás előterjesztette a hallgatói normatíva felosztására vonatkozó javaslatát (3. 

sz. melléklet). Rácz Tamás javasolta, hogy az EHK a hallgatói normatíva 73%-át 

tanulmányi ösztöndíjra, kari kiegészítő ösztöndíjra és kari BME ösztöndíjra, a 6%-át 

egyetemi kiegészítő ösztöndíjra, egyetemi BME ösztöndíjra és egyéb intézményi 

ösztöndíjra, a 20%-át rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjra, illetve 

alaptámogatásra, és 1%-át a Hallgatói Önkormányzatok működésének támogatására 

fordítsa. Ezt a javaslatot az EHK 16-0-0 arányban támogatta. 

1.12  Kovács András jelezte, hogy az új Nemzeti Felsőoktatási Törvénnyel kapcsolatos 

hallgatói fórum várható időpontja 2012. március 1. 

1.13  Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy az Egyetem 

az elmúlt héten 13 olyan hallgatót bocsátott el, akik másodszorra sem nyilatkoztak a 

NEPTUN rendszerben beiratkozási szándékukról, holott vettek fel tárgyat. Felmerült a 

kérdés, hogy a tárgyfelvétel nyilatkozatnak számít-e ilyen esetben. Hoffer Dávid 

megegyezett a kérdésben a KTH-val, így azon hallgatóknak, akik ilyen esetben az 
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elbocsátás ellen fellebbezéssel élnek, a KTH automatikusan visszaállítja a hallgatói 

státuszukat. Hoffer Dávid az elmúlt héten Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott, aminek 

vendége volt Hamvas Mihály és az OHV honlap specifikációkról, valamint a tanszéki 

tanácsadó csoport jövőjéről beszéltek. 

1.14  Vermes Boldizsár beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a héten azon 

hallgatók szociális pályázatait bírálta el, akik maguk is részt vesznek a bírálás 

folyamatában. Felhívta a karok figyelmét arra, hogy a szociális pályázatok elbírálása 

2012. február 20-ig lehetséges. Az elmúlt időszakban megérkezetek a tanulmányi 

ösztöndíjak kialakításához szükséges adatok, amiket megküldött a kari referensek 

számára. Vermes Boldizsár arra kérte a Kari Hallgatói Képviseleteket, hogy fontolják 

meg a teljesítmény index alapján történő ösztöndíjosztás lehetőségét, elősegítve ezzel a 

későbbiekben egy egységes adatkérést.  

1.15  Fekete Dóra beszámolt a kollégiumi ügyek területén történtekről. Elmondta, hogy tartott 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést, ahol a kollégiumi fellebbezésekről, illetve a 

férőhelyek karok közti szétosztásának elveiről volt szó. Külföldi ösztöndíjas hallgatókkal 

kapcsolatban elmondta, hogy ki lehetne nekik alakítani egy egyszerűsített angol nyelvű 

jelentkezési oldalt. Az Építőmérnöki Karon pár külföldi hallgató nehezményezte, hogy 

miért kell a kollégiumi férőhelyükért fizetniük, aminek kapcsán Fekete Dóra elmondta, 

erről volt szó a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülésén is, és az ösztöndíjszerződésükben 

nincs szó arról, hogy ez térítésmentes lenne számukra. Jelezte, hogy amennyiben 

kollégiumi fegyelmi eljárás indulna egy külföldi ösztöndíjas hallgató ellen, úgy annak 

eredményét érdemes lenne megküldeni az őket fogadó hivatal számára. Fekete Dóra 

elmondta, hogy az EHK ülés előtt ért véget a Martos Flóra Kollégium tetőfelújítására 

kiírt közbeszerzési eljárás. 

1.16  Szentesi Anett beszámolt a pályázatok területén történekről. Elmondta, hogy kiírásra 

került a Bécsi ösztöndíj pályázat, és ezzel kapcsolatban arra kérte a Kari Hallgatói 

Képviseleteket, hogy hirdessék a pályázatot. Szentesi Anett javasolta, hogy annak a 

Természettudományi Karra járó hallgatónak, akinek hibásan került elbírálásra a 

köztársasági ösztöndíjra beadott pályázata, az EHK térítse meg azt az ösztöndíj összeget, 

amitől elesett, majd pedig igyekezzen a minisztériummal egyeztetni, hogy kapja meg a 

szükséges oklevelet. Ezt az EHK 13-0-3 arányban támogatta. 
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1.17  Vermes Boldizsár beszámolt a Portál rendszer fejlesztése kapcsán történtekről. 

Elmondta, hogy tartott Portálfejlesztési Bizottsági ülést, ahol vendég volt Kreutzer 

Richárd. Szeretne felállítani ezzel kapcsolatban egy külső bizottságot is. Ezért kérte a 

Kari Hallgatói Képviseleteket, hogy jelöljenek ki egy személyt, aki részt vesz ezeken az 

üléseken és 2012. március 1. 12:00-ig küldjék meg részére ezen személy elérhetőségeit is 

e-mailben. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Vermes Boldizsár jelezte, hogy a 2012-es Önkéntes Nappal kapcsolatosan 

érdektelenek a kari képviselők, és sokan nem vesznek részt a megbeszéléseken. Kérte, 

hogy vegye mindenki komolyabban az esemény előkészületeit. 

2.3 Hoffer Dávid elmondta, hogy az Erasmus pályázatok beérkeztek, és sajnos az 

Egyetemi Erasmus Bizottság ülésén nem tud részt venni. Javasolta, az Építészmérnöki 

Kar Hallgatói Képviseletének koordinátora helyettesítse őt. Ezt a javaslatot az EHK 

15-0-0 arányban támogatta. Elmondta, hogy volt HÖOK BRSZ ülés, ahol a féléves 

programokról volt szó. 

2.4 Vermes Boldizsár jelezte, hogy az Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének kari 

lapjainak jelenleg nincs EHK-s felelős olvasója. Fekete Dóra vállalta, hogy olvassa a 

Megfagyott Muzsikust és a Kari Papírt. Ezt az EHK 15-0-0 arányú szavazást követően 

támogatta. 
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Következő EHK ülés: 2012. február 23. (csütörtök) 18:00  

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. február 16. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Baross Gábor Kollégium feltöltetlen helyeinek szétosztása Fekete Dóra 

2 Kollégiumi fellebbezések eredménye Fekete Dóra 

3 Normatíva költségvetés 2012 tavasz Rácz Tamás 

 


