EMLÉKEZTETŐ
Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. március 31-én tartott üléséről
Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Fekete Dóra, Hamvas Mihály, Hoffer
Dávid, Kálmán László, Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Králik Attila, Kulcsár
Bence, Medvey Ádám, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter, Szentesi Anett, Vermes Boldizsár
Vendég: Szabó Imre (DIK igazgató)
Késett: Berzlánovich Imre
Beszámolók, előterjesztések:
1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. A
Támpont Irodával kapcsolatban elmondta, hogy elkészült a Kari Hallgatói Képviseletek és
az iroda közötti információáramlásról szóló anyag. A Kulturális Titkárságnál és a Karrier
Irodánál nem történt jelentős változás az elmúlt héten elmondottakhoz képest. Szabó Imre
az Adminisztratív Csoporttal kapcsolatban megjegyezte, hogy az ajándéktárgyaknak
minősülő eszközökkel kapcsolatos számlákat a Diákközpont a jövőben nem tudja
befogadni.
1.2 Keresztes Péter beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Itt áttekintették a
Szenátus napirendi pontjait; beszéltek a Balatonfüredi üdülő eladásáról; a költségvetésről.
Keresztes Péter felhívta Péceli Gábor rektor úr figyelmét arra, hogy az elmúlt időszakban
nem kerültek megállapításra és kirovásra a Tanszéki kompenzációs díjak.
1.3 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Szenátusi ülésen történtekről.
1.4 Keresztes Péter beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt szó volt a
Balatonfüredi üdülő eladásáról; az AE épület bontásáról. Vajta László (VIK dékán)
beszámolt a XI. kerületi alpolgármesterrel folytatott megbeszéléséről, ahol az Innotech
Kft-ről; az orvosi rendelőről (a kollégisták területi ellátási kötelezettsége a rendelőhöz
került) és a Goldmann György téren lévő parkoló hasznosításáról beszéltek.
1.5 Keresztes Péter beszámolt a DIK-EHK-MISz-MISzISz vezetői értekezleten történtekről.
Itt szó volt a BME Printer Kft Hő épületbe való költözéséről; a BME Portál projektről; a
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egyszerűsítéséről. Emellett egyeztettek a DIK-HÖK alrendszer költségvetéséről is.
1.6 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Előterjesztette a
2010/2011-es tanév Egyetemi BME ösztöndíjának eredményét. Az EHK az előterjesztést
megvitatta, majd egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után elfogadta. Emellett a Pályázati
Bizottság elbírálta a Bécsi ösztöndíjra beérkezett pályázatokat is.
1.7 Rozgonyi Eszter előterjesztette a TJSz módosító javaslatát (2. csatolt dokumentum). A
javaslat célja, a finanszírozási státuszok közötti átsorolás pontosítása. Az EHK az
előterjesztést megvitatta, majd egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után elfogadta.
1.8 Kovács András beszámolt a Gazdasági Bizottság ülésén történtekről. A Bizottság
megtárgyalta Ábrahám András (ÉMK KHT elnök) Kollégiumi Klubok Üzemeltetésével
kapcsolatos újratárgyalási kérelmét. Ábrahám András kérelmét az EHK 4-6-5 arányú
szavazás után elvetette. Kovács András előterjesztette a Bizottság javaslatát (3.csatolt
dokumentum). Az EHK az előterjesztéseket megvitatta, majd egyhangú, 15-0-0 arányú
szavazás után mind a négyet elfogadta. Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a
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üzemeltetéséről folyamatban van.
1.9 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy ígéretével ellentétben a HKT BEST
tagszervezete még mindig nem adott tájékoztatást arról, hogy az elnökségi tagok sorából el
lett-e távolítva a BME-s jogviszonnyal nem rendelkező hallgató.
1.10Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a HÖOK tavaszi vezetőképzője
2011. április 7-10 között kerül megrendezésre. Ebben a félévben az EHK nem támogatja a
Kari Hallgatói Képviselők részvételét, valamint időpont ütközés miatt nem tud részt venni
a rendezvényen (mivel az egy héttel előbbre került a tervezettnél). Hoffer Dávid arra kérte
a karokat, 2011. április 4-e (hétfő) 12:00-ig juttassák el hozzá a résztvevők listáját, hogy
elintézhesse a regisztrációjukat.
1.11Hamvas Mihály előterjesztette javaslatát a Támpont Iroda és a Kari Hallgatói
Képviseletek közötti kommunikáció javítására (4. csatolt dokumentum). Az EHK az
előterjesztést megvitatta. A jövőben a Kari Hallgatói Képviseleteknek a Támpont Irodát is
tájékoztatniuk kell a személyi változásokról. Az anyag egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás
után elfogadásra került. A Kari Hallgatói Képviseleteknek 2011. április 7-e (csütörtök)
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12:00-ig meg kell küldeniük a kari kapcsolattartó nevét, e-mailcímét, telefonszámát a
Támpont Irodának.
1.12 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Műegyetemi Zenekar április koncertjére az
Üzemeltetési Osztály térítés mentesen biztosítja a K épület Auláját.
1.13 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy megküldte Hoffman Tamásnak (XI. kerület
polgármester)
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zajvédelmével kapcsolatos anyagot. Keresztes Péter ezúton is megköszönte Kálmán
László és Kovács András segítségét a sportfelmérés elkészítésében.
1.14 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy hamarosan elkészül a BME Néptánckör
honlapja a www.neptanc.bme.hu oldal.
1.15 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy az Egyetemi Habilitációs Bizottság és
Doktori Tanács nyilatkozatot tett közzé a Szenátus 2011. évi egyetemi tanári pályázatokról
hozott döntésével kapcsolatban (5. csatolt dokumentum).
1.16 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy véglegesnek tekinti az EHK 2011. évi
költségvetésével kapcsolatos táblázatot. A jövő hét folyamán egyeztetet erről Szabó
Imrével, majd ezek után az EHK is szavaz a 2011. évi költségvetéséről. Keresztes Péter
ezúton is megköszönte Szentesi Anett segítségét a táblázat előkészítésében.
-Berzlánovich Imre megérkezett1.17 Vermes Boldizsár beszámolt a BME Portállal kapcsolatban történtekről. A hét folyamán
beszéltek a projekt finanszírozásáról, egyeztettek a honlapok elkészítésének ütemezéséről.
Ezzel kapcsolatban Vermes Boldizsár arra kérte a referenseket, hogy minél előbb küldjék
meg részére a specifikációkat. A kollégiumi és a szociális ösztöndíj pályázatokkal
kapcsolatos honlapok legkésőbb július végére elkészülnek, így a leendő elsős hallgatók
már ezen keresztül pályázhatnak. Ezért felvetődött annak lehetősége, hogy a kollégiumi
férőhelypályázat csak augusztusban kerüljön meghirdetésre. Erről a lehetőségről a Belső
Kollégiumi Bizottság hamarosan kialakítja az álláspontját.
1.18Berzlánovich Imre előterjesztette a BME Teniszbajnokság támogatására vonatkozó
javaslatát (6. csatolt dokumentum). Az EHK a javaslatot megvitatta, mivel az anyag több
pontjával nem értett egyet, így a döntést a következő ülésre halasztotta.
1.19Hamvas Mihály beszámolt az oktatási területén történtekről. A hét folyamán Belső
Oktatási Bizottsági ülést tartott. Itt áttekintették a Tanulmányi Ügyrenddel kapcsolatos
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módosító javaslatokat. Hamvas Mihály arra kérte a bizottság tagjait, hogy mindenki
küldje meg részére a saját véleményét, javaslatát. Hamvas Mihály elmondta azt is, hogy
elkészült a 2010/11/1-es félévre vonatkozó OHV eredmény kiértékelése.
1.20Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a hét folyamán
Belső Juttér Bizottsági ülést tartott, ahol áttekintették a TJSz módosítást, és beszéltek a
félév további teendőiről. Rozgonyi Eszter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2011. április 8-ai
kifizetési listákat Süveges Péter továbbította a KTH-nak. Rozgonyi Eszter arra kérte a
karokat, hogy 2010. április 4-e (hétfő) 12:00-ig küldjék meg részére, kik azok a kari
hallgatói képviselők, akik a KTH FTP-hez hozzáférést szeretnének (karonként maximum 2
fő).
1.21Fekete Dóra és Paragi Miklós beszámoltak a kollégiumok területén történtekről. Fekete
Dóra elmondta, hogy a hét folyamán részt vett fegyelmi bizottsági üléseken. Emellett
tájékoztatta az EHK-t, hogy a Wigner Jenő Kollégium illetve a Schönherz Zoltán
Kollégium közéletével kapcsolatos fényképek nem érkeztek meg hozzá határidőre. Fekete
Dóra és Paragi Mikós a hét folyamán részt vettek két tűzvédelmi próbariadón (Bercsényi
Kollégium, Martos Flóra Kollégium). Paragi Miklós elmondta, hogy a héten lezajlott
Wigner Jenő Kollégium bejárása; 2011. április 6-án (szerdán) 16:00-tól pedig a Baross
Gábor Kollégium bejárása kerül majd sor.
1.22 Kerkay Péter arra kérte a karokat, hogy kari lapjukban tegyék közé a MŰHAL
Alapítvány részére felajánlott adó 1%-kal kapcsolatos hirdetményt.
1.23 Berzlánovich Imre beszámolt a sport területén történtekről. Előterjesztette a BME
Tájfutó fesztivál támogatására vonatkozó javaslatát (7. csatolt dokumentum). Az EHK az
anyagot megvitatta, majd 15-0-1 arányú szavazás után úgy határozott, hogy legfeljebb
200.000 Ft-tal támogatja a rendezvényt. Berzlánovich Imre tájékoztatta az EHK-t, hogy
sikeresen lezajlott a Műegyetemi Röplabda-kupa.
1.24 Hoffer Dávid beszámolt a HÖOK Választmányi ülésen történtekről.
1.25 Kálmán László tájékoztatta az EHK-t, hogy a GPK és ÉPK által 2005-ben a GMF
Kollégiumok Osztálynak adott kölcsön rendezése jelenleg hol tart. A GPK esetében
megtörtént a kölcsön kiegyenlítése; míg az ÉPK esetében várják a javaslatot arra, hogyan
szeretnék ezen összeget felhasználni, illetve a 2010/2011-es nem tervezett felújítások
kapcsán a Kollégiumok Osztálynak átadni.
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Egyebek:
2.1 Keresztes Péter megköszönte azon EHK-sok segítségét, akik foglalkoztak a lengyel
delegációval.
2.2. Keresztes Péter arra kérte Szentesi Anettet, hogy tekintse át a Diákközpont és a Támpont
Iroda honlapját, majd jelezze az ott talált hibás információkat Süveges Péternek.
2.3 Az EHK áttekintette a vállalások listáját.

Következő EHK ülés:

2011. március 31. (csütörtök) 18:00

Belső Oktatási Bizottsági ülés:

2011. március 28. (hétfő) 17:00

Belső Juttér Bizottsági ülés:

2011. március 29. (kedd) 18:00

Szenátusi ülés:

2011. március 28. (hétfő) 13:00

Belső Gazdasági Bizottsági ülés:

2011. március 29. (kedd) 16:00

Rozgonyi Eszter

Keresztes Péter

Jegyzőkönyvvezető

Elnök

Budapest, 2011. március 24.

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája
Szám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Megnevezés
EBME eredmény 10/11 tavasz
TJSz módosítás
Kiegészítés a kollégiumi klubok üzemeltetési koncepciójához
Támpont Iroda KHK közötti kommunikáció
EHB/DT állásfoglalás
BME Teniszbajnokság támogatása
BME Tájfutó fesztivál
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Készítette/Előterjesztette
Medvey Ádám
Rozgonyi Eszter
Kovács András
Hamvas Mihály
Keresztes Péter
Berzlánovich Imre
Berzlánovich Imre
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