EMLÉKEZTETŐ
Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. április 7-én tartott üléséről
Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Fekete Dóra, Hamvas Mihály, Kálmán
László, Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Kulcsár Bence, Paragi Miklós,
Rozgonyi Eszter, Szentesi Anett, Vermes Boldizsár
Vendég: Szabó Imre (DIK igazgató)
Kimentését kérte: Hoffer Dávid, Králik Attila, Medvey Ádám
Beszámolók, előterjesztések:
1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. A
Támpont Irodával kapcsolatban elmondta, hogy elkezdődött a leendő elsős hallgatók
részére küldendő Csatlakozó című kiadvány tervezése. Emiatt hamarosan felkeresik majd a
karokat. A Kulturális Titkárságnál, a Karrier Irodánál és az Adminisztratív Csoportnál nem
történt jelentős változás az elmúlt héten elmondottakhoz képest. Keresztes Péter arra kérte
Szabó Imrét, hogy a Támpont Irodában alkalmazzunk még pszichológust, ugyanis a
jelenlegi adatok alapján lenne rá igény.
1.2 Keresztes Péter beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Itt Kaszásné
Mészáros Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszony tájékoztatta az értekezlet
észtvevőit, hogy mostantól kezdve minden közbeszerzést engedélyeztetni kell majd a
minisztériumnál. Andor György általános rektorhelyettes úr elmondta, hogy felsőbb
körökben felmerült a budapesti kollégiumok központosításának ötlete (minden egyetemi
kollégium fenntartását 1 kézbe kerülne); illetve tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy
végre sikerült megegyezni a BEAC-cal a Bogdánfy utcai sporttelep használatáról. Andor
György általános rektorhelyettes úr elmondta azt is, hogy készít a karok részére egy
kimutatást az elmúlt évek költségvetési főszámainak alakulásáról.
1.3 Keresztes Péter beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt Kaszásné
Mészáros Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszony tájékoztatta az értekezlet
résztvevőit egy a tantárgyfejlesztéssel kapcsolatos pályázatról. Keresztes Péter felhívta a
dékán urak figyelmét arra, hogy csak a kirótt költségtérítéseket mérsékelhetik, az egyéb
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különeljárási díjakat nem engedhetik el. Emellett beszéltek még az ERASMUS ösztöndíjak
odaítélése után felmerült fellebbezésekről (elsősorban a VIK tekintetében). Vajta László
(VIK dékán) beszámolt az orvosi rendelővel kapcsolatos problémákról. Stépán Gábor
(GPK dékán) tájékoztatta az értekezlet résztvevőit arról, hogy Czigány Tibor helyett Gróf
Gyula lesz az új szenátusi delegált.
1.4 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten egyeztetett Szűcs Rózsával, a SzentGyörgyi Albert Szakkollégium elnökével. Itt az alapítványok, egyesületek székhely és
névhasználatáról illetve a teremigénylés rendjéről beszéltek.
1.5 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a mai nap folyamán sor került az EL csarnok
kiviteli terveivel kapcsolatos közbeszerzési ajánlatok bontására.
1.6 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a kollégiumi klubok üzemeltetési
koncepciójával kari megállapodások megkötése folyamatban van, várhatóan 2011. április
11-én sor kerül az aláírásra. A PPP-s kollégiumok esetében pedig még további
egyeztetésekre van szükség.
1.7 Keresztes Péter arra kérte a Belső Oktatási Bizottságot, hogy írásban rögzítsék az
egyetemi

tanári

pályázatok

EHK-s

véleményezésére

vonatkozó

szempont

és

preferenciarendszert (milyen mutatókat veszünk figyelembe és hogyan).
1.8 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2011. május 19-én EHK-s alumni találkozóra
kerül sor. A rendezvény megszervezéséért Czinkóczki Krisztián felel.
1.9 Vermes Boldizsár beszámolt a BME portállal kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy
elkészült a különböző honlapok elkészítésére vonatkozó ütemterv. Keresztes Péter ezzel
kapcsolatban ismét arra kérte a Belső Kollégiumi Bizottságot, hogy tárgyalja meg a
kollégiumi felvételi eljárás, férőhelypályázat 2011. július végére való kitolását.
1.10 Paragi Miklós előterjesztette a GPK HK javaslatát a kollégiumi prioritási lista
módosítására (1. csatolt dokumentum). Az EHK a javaslatot megvitatta, majd egyhangú,
13-0-0 arányú szavazás után elfogadta.
1.11Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a XI. kerületi önkormányzat válaszolt a
kollégiumi zajvédelemmel kapcsolatos megkeresésünkre (2. csatolt dokumentum). Az
önkormányzat nem tudott eltekinteni a Vásárhelyi Pál Kollégiumra kirótt büntetéstől.
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1.12Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a HKT Best tagszervezete megtette a
szükséges intézkedéseket a BME-s jogviszonnyal nem rendelkező elnökségi taggal
kapcsolatban (eltávolították az elnökségből, megvonták a kulcsfelvételi jogát…).
1.13Keresztes Péter beszámolt a DIK-EHK-MISz-MISzISz vezetői értekezleten történtekről.
Itt szó volt a MISzISz Iskolaszövetkezet számlázási gondjainak megoldásáról; a BME
Printer Kft szolgáltatásainak bővítéséről (például fényképnyomtatással); a Kulturális
Csoport helyzetéről.
1.14Hamvas Mihály beszámolt az oktatási területén történtekről. A hét folyamán Belső
Oktatási Bizottsági ülést tartott. Itt áttekintették a Tanulmányi Ügyrenddel kapcsolatban
beérkezett kari javaslatokat (ÉMK, GPK, VBK, VIK küldött véleményt). Hamvas Mihály
arra kérte a többi 4 kart, hogy 2011. április 11-ig (hétfőig) ők is küldjék meg részére a kari
álláspontokat. Hamvas Mihály a hét folyamán egyeztetett Szabó Mihály KTH
igazgatóval. Itt a Tanulmányi Ügyrenddel kapcsolatos módosító javaslatokról illetve a
tanszéki kompenzációs díjak kirovásáról beszéltek. A jövő hét folyamán a karok is
megkapják a kurzusmódosításokkal és a késői jegybeírásokkal kapcsolatos tételek listáját.
1.15Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a hét folyamán
Külső Szociális Bizottsági ülést tartott, ahol továbbra is a következő félévi szociális
ösztöndíj pályázatok előkészítésével foglalkoznak. Rozgonyi Eszter tájékoztatta az
EHK-t, hogy 2011. április 8-ai kifizetési listák számfejtése várhatóan időre megtörténik.
1.16Fekete Dóra és Paragi Miklós beszámoltak a kollégiumok területén történtekről. Fekete
Dóra tájékoztatta az EHK-t, hogy minden kar megküldte részére a kollégiummal illetve a
kollégiumi közélettel kapcsolatos képeket. Paragi Mikós a hét folyamán Belső Kollégiumi
Bizottsági ülést tartott. Itt áttekintették a kollégiumi házirendek mellékleteit. Paragi
Miklós elmondta, hogy a héten lezajlott a Baross Gábor Kollégium bejárása; 2011. április
13-án (szerdán) 16:00-tól pedig a Martos Flóra Kollégium és Vásárhelyi Pál kollégium
bejárása kerül majd sor. Paragi Miklós a jövő hét folyamán egyeztet Polonkai Lászlóval
(GMF KO igazgatóhelyettes) a kollégiumi büfékről és a Schönherz Zoltán Kollégium
homlokzatának felújításáról. Keresztes Péter ismét arra kérte Paragi Miklóst, hogy
próbálja meg elősegíteni a kollégiumokból eltiltott személyek listájának közzétételét a
kollégiumok portáin.
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1.17 Berzlánovich Imre beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy a következő
EHK ülésre elkészíti az elmúlt év Sportbeszámolóját (milyen rendezvények történtek,
mekkora összeggel támogattuk őket). Emellett a hét folyamán részt vett az Egyetemi
Sportbizottság ülésén. Itt szó volt az EL csarnokról, illetve a Bogdánfy utcai sporttelepen
egy büfé kialakításáról.
1.18 Berzlánovich Imre tájékoztatta az EHK-t, hogy a jövő hét folyamán sor kerül a Zöld
Tanszék Verseny eredményhirdetésére.
1.19 Kovács András elmondta, hogy a következő EHK ülésen bemutatja az EHK 2009. évi
gazdasági beszámolóját.

Egyebek:
2.1 Hamvas Mihály elmondta, hogy csak az ÉMK, GTK és VIK karok küldték meg részére a
Támpont Iroda kari kapcsolattartójának elérhetőségét. Arra kérte a többi kart, hogy minél
előbb pótolják ezen hiányosságukat.
2.2 Kerkay Péter ismét arra kérte a karokat, hogy kari lapjukban tegyék közé a MŰHAL
Alapítvány részére felajánlott adó 1%-kal kapcsolatos hirdetményt
2.3. Keresztes Péter arra kérte Szentesi Anettet, hogy folytassa a Diákközpont és a Támpont
Iroda honlapjának áttekintését. Az ott talált hibás információkat továbbra is Süveges
Péternek kell megküldenie.
2.4 Az EHK áttekintette a vállalások listáját.
2.5 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Tábor
nyitóhétvégéjére 2011. június 24-26 között kerül sor.
2.6 Paragi Miklós felveszi a kapcsolatot azzal a hallgatóval, akinek megduplázzuk az Erasmus
ösztöndíját.

Következő EHK ülés:

2011. április 14. (csütörtök) 18:00

Belső Oktatási Bizottsági ülés:

2011. április 11. (hétfő) 17:00
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Rozgonyi Eszter

Keresztes Péter

Jegyzőkönyvvezető

Elnök

Budapest, 2011. április 7.

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája
Szám
1.
2.

Megnevezés
GPK HK módosító javaslata a kollégiumi prioritási listával kapcsolatban
XI. kerületi önkormányzat válasza
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