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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. június 28-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Czinkóczki Krisztián, Engert Attila, Farkas László, Farkas Tímea, Fekete Dóra, 

Kettinger Ádám, Kovács András, Molnár László, Rácz Tamás, Szabó Tamás, Tóth Gábor,  

Kimentését kérte: Farkas Patrik, Hoffer Dávid, Nagy Gábor, Szentesi Anett, Vermes 

Boldizsár 

Vendég: Králik Attila (EFOTT - Civil program felelős) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András beszámolt a hétfői Operatív Értekezleteteken történtekről. Itt arról 

beszéltek, hogy az Egyetem megkaphatja-e a jövőben Kiemelt Kutató Egyetem címet. 

1.2 Kovács András beszámolt a Szenátus 2012. június 25-ei ülésén történtekről. 

1.3 Kovács András beszámolt a hétfői Vezetői Értekezleten történtekről. Itt Fortuna Zoltán 

(Rektori Kabinet- Költségvetési és Kontrolling Csoport, költségvetési igazgató) tartott 

tájékoztatót az Intézményfejlesztési Tervvel kapcsolatban. Szabó Mihály (KTH 

igazgató) beszámolt a NEPTUN rendszer jelenlegi helyzetéről. Elmondta, hogy idén is 

voltak kisebb problémák a tantárgyfelvétel során. Ennek hatására több dékán is kérte, 

hogy a következő félévtől kezdve lépcsőzetes legyen a tantárgyfelvétel, elkerülve ezzel 

az eddigi problémákat. Az Értekezlet tagjai megegyeztek abban, hogy az MSc-s 

hallgatókra vonatkozó felvételi kereteket átcsoportosítják a szakok között. Dr. Pipek 

János (TTK dékán) bejelentette, hogy elkészült az alfa.bme.hu honlap, amely az 

Egyetem által a középiskolás diákoknak, és elsőéves hallgatóknak fejlesztett matematika 

és fizika gyakorlófelület. Dr. Pokol György (VBK dékán) elmondta, hogy a CH épület 

rekonstrukciója már zajlik, így az épületet csak a főbejárata felől lehet megközelíteni. Dr. 

Becker Gábor (ÉPK dékán) felvetette, hogy el kellene törölni a regisztrációs hetet, mivel 

azon célt már nem szolgálja, ami miatt korábban bevezetésre került. Erre válaszként az 

Értekezlet tagjai elmondták, hogy a regisztrációs hétre a továbbiakban is szükség van, 

mivel az elmúlt időkben további tartalommal töltötték azt fel.  

1.4 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a Kari HK elnököknek 2012. július 12. 

12:00-ig meg kell küldeniük részére, hogy kik fognak részt venni az EHK táborban 
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illetve, ki mikor érkezik, valamint az utánpótlás névsort is Neptun kóddal együtt. Az 

utánpótlás létszáma nem haladhatja meg az adott Kari Hallgatói Képviselet létszámának 

50%-át. 

1.5 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a felújítási keretből eddig az Építész és 

Építő Kar által használt termek közös szellőztetője valósult meg, valamint egyeztetések 

folynak az Auditorium Maximum előadóterem felújításáról. Szoboszlai Mihály (ÉPK 

tanszékvezető) felkereste Kovács Andrást, hogy a K épület 2. emeletén felújított három 

számítógép termet szeretnék klimatizálni, ami 3 millió Ft lenne, és ehhez kérne 

támogatást. A javaslatot az EHK egyhangú, 11-0-0 arányú szavazás után támogatta. A 

felújítási keret további felhasználásáról Dr. Lovas Antal dékánnal (ÉMK) egyeztetett 

Kovács András, aki a Gödi mérőtáborban szeretné folytatni a felújítást (barakkok, 

sportpálya), valamit két tantermet is szeretne rendbe hozni. Tóth Gábor javasolta, hogy 

az I épületbe kerüljenek padok az aulába. Kovács András tájékoztatta az EHK-t, a 

jövőben további tárgyalásokat folytat arról, hogy pontosan mire is fordítsuk ezen keretet. 

1.6 Fekete Dóra előterjesztette a TJSz 1. számú mellékletére vonatkozó módosító javaslatát 

(1. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 11-0-0 arányban támogatott. 

1.7 Rácz Tamás beszámolt az juttatás-térítés területén történtekről. Elmondta, hogy a 

felmerülő kifizetési problémákat folyamatosan kezelik. 

1.8 Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

egyeztetett Vermes Boldizsárral a 2012/13-as tanév őszi félévére vonatkozó kollégiumi 

felvételi pályázatról, így több kért funkció is beépítésre került, jelenleg pedig a tesztelés 

folyik a karok részéről. Tóth Gábor érdeklődött, hogyan áll az SSO rendszer. Kovács 

András elmondta, hogy folynak az egyeztetések a fejlesztésről, de felmerült, hogy az 

SDA már használja a kívánt rendszert. Vermes Boldizsár fel lesz kérve, hogy járjon 

utána az ügynek. 

- Králik Attila megérkezett-  

1.9 Králik Attila beszámolt az EFOTT Civil programjáról. Elmondta, hogy a szervezés jól 

áll, a kiadásokat pedig sikerült a tervezett keretből megvalósítani. Tájékoztatta az EHK-t, 

hogy a különböző Kari és  Egyetemi Öntevékeny Körökkel is egyeztetett az EFOTT-on 

való megjelenésről, illetve ennek háttérmunkáiról. 
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2 Egyebek: 

2.1 Szabó Tamás elmondta, hogy tartott egy bizottsági ülést a video.bme.hu oldalról. A 

jövőben szeretne áttérni a videoturium.hu ingyenes, SSO oldalra, ami sokkal jobban 

kiszolgálna az egyetemi polgárok igényeit. Kovács András tájékoztatta, hogy 

megkereste őt Kovács Péter a Google-tól, hogy lennének ötleteik a honlappal 

kapcsolatban. Szabó Tamás részt fog venni ezen a megbeszélésen, utána pedig 

kiválasztják a következő rendszert, hogy már a nyár folyamán haladni tudjon a 

fejlesztés.  

2.2 Engert Attila elmondta, hogy Dr. Szabó Tibor (főtitkár) egy kéréssel fordult az 

EHK-hoz egy pályázat miatt. Ennek eredményeképpen minden a Balatonlellei Ifjúsági 

Táborban résztvevő hallgatónak ki kell majd töltenie egy rövid kérdőívet. 

2.3 Rácz Tamás elmondta, hogy holnap Szenátusi Gazdasági Bizottsági ülés lesz, amin 

Szabó Imre (DIK igazgató) és Szabó Tamás fog részt venni. 

 

Következő EHK ülés: 2012. augusztus 

 

 

 

 Fekete Dóra Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 
 
Budapest, 2012. 06. 28. 
 
 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 

 
Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. TJSz. 1. számú melléklete Fekete Dóra 

 

 


