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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. május 05-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Czinkóczki Krisztián, Fekete Dóra, Hamvas Mihály, Hoffer  

Dávid, Kálmán László, Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Králik Attila, Kulcsár  

Bence, Medvey Ádám, Paragi Miklós, Rácz Tamás, Szentesi Anett, Vermes Boldizsár 

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

Késett: Berzlánovich Imre 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Keresztes Péter köszöntötte az új, TTK HK delegált EHK tagot, Rácz Tamást. 

1.2 Szabó Imre röviden ismertette a Diákközpont általános ügymenetében történt 

változásokat. Támpont Irodával kapcsolatban elmondta, hogy folyamatban van a BME 

nappali tagozatos képzéseire felvételt nyert hallgatóknak szóló Csatlakozó kiadvány 

elkészítése. A Köztársasági Ösztöndíj kiírásával kapcsolatban elmondta, hogy a pályáztatás 

várhatóan a Neptun rendszeren keresztül történik majd. A Kulturális Titkárságnál nem 

történt jelentős változás a múlt héten elmondottakhoz képest. A Karrier Irodánál személyi 

változás ment végbe. Szabó Imre elmondta azt is, hogy várhatóan Péntek Kitti helyére is új 

munkatársnő kerül felvételre. Szabó Imre tájékoztatta az EHK , hogy a DIK témaszámain 

a múlt évi záró egyenlegek az MGR rendszer módosítása miatt megváltoztak, melyet már 

jeleztek a GMF felé. Szabó Imre elmondta, hogy Minisztériumi kérésre, a jövőben 

havonta kell lejelenteni a megbízási szerződéssel rendelkező dolgozókat a főfelügyelő 

úrnál, valamint már a tevékenység megkezdése előtt meg kell kötni a megbízási 

szerződéseket.  Szabó Imre megköszönte azoknak a karoknak, amelyeknek az elmúlt 

időszakban lezárult a tisztújító szavazásuk, vagy ahol évközben személycserére került sor, 

hogy megküldték részére az új tagok listáját a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség miatt. 

1.3 Orbán Balázs bemutatta az Egyetemi Napok Rendezői Kar cím elnyerésére az ÉMK-VIK 

konzorciuma által írt pályázatot. A rendezők által tervezett költségvetés meghaladta az 

EHK által megszabott keretet. Keresztes Péter javasolta, hogy  a  maximális költségvetési 
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keret az eredetileg elfogadott összeget ne lépje túl Ezzel a módosítással együtt az EHK 

egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadta az előterjesztett pályázatot.  

1.4 Németh Ádám beszámolt a Kármán Klub működésével kapcsolatban felmerült 

problémákról. A BME Printer Kft-vel kapcsolatban elmondta, hogy a héten még nem 

érkezett meg a fotó nyomtató berendezés. 

-Berzlánovich Imre megérkezett- 

1.5 Keresztes Péter elmondta, hogy hétfőn, a délelőtt folyamán Péceli Gábor rektor úrral 

konzultált a DIK Nonprofit Kft alapításának ügyében. Az elkészült anyag ezzel 

kapcsolatban a következő operatív értekezleten napirendre kerül.  

1.6 Keresztes Péter elmondta, hogy részt vett a TTK és a VBK hallgatói képviseletek alakuló 

ülésein. Az üléseken minden rendben zajlott le. 

1.7 Keresztes Péter elmondta, hogy a szerdai nap folyamán megbeszélést tartott a GBME 

csoport vezetőivel tevékenységük kereteiről. Mindkét fél által elfogadható egyezségre 

jutottak. 

1.8 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Vezetői értekezleten történtekről. Elmondta, hogy a 

héten felmerült kormányzati felvetéssel kapcsolatban (mely az egyetemi összevonásokat 

taglalja) a Kutatóegyetemi Rektorok egy levelet írtak, melyben kifejezték ellenvetésüket. 

Becker Gábor (ÉPK dékán) kifogásolta, hogy a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Doktori Szabályzatából kikerült a habilitációs előadást 

hallgatók szavazatának figyelembe vétele. Kaszásné Mészáros Éva gazdasági és műszaki 

főigazgató asszony a kafetéria és fizetendő jutalmakkal kapcsolatban mondta el javaslatait.   

1.9 Keresztes Péter elmondta, hogy részt vett a Gazdasági Tanács megalakulásán. A Tanács 

első napirendi pontként megválasztotta elnökét és alelnökét. A szavazás eredményeképp az 

elnöki posztra a Gazdasági Tanács egyhangúlag Vetési Ivánt választotta, alelnöknek pedig 

Kaliszky Andrást kérte fel. Andor György dékán-helyettes úr költségvetési anyagokat 

terjesztett elő. A Gazdasági Tanács legközelebb 2011. május 26-án ülésezik.   

1.10  Berzlánovich Imre előterjesztette a versenysporttal kapcsolatos pályázati kiírást. 

Keresztes Péter javasolt módosításai a következők: Minden nyertes pályázó nevét hozzák 

nyilvánosságra, valamint a sportolók fényképes beszámolót is készítsenek az adott 

sporteseményről. Az EHK az előterjesztést a javasolt módosításokkal együtt egyhangúlag, 

16-0-0 arányban elfogadta (1. számú melléklet). 
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1.11  A Belső Oktatási Bizottság az Egyetemi Tanári Pályázatok rangsorolásával kapcsolatos 

előterjesztését az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadta (2. számú melléklet). 

1.12  Hamvas Mihály elmondta, hogy a HÖK Alapszabály 8. számú mellékletének 

módosítására, annak megvitatására a jövőben bizottságot fog összehívni.  

1.13  Vermes Boldizsár újfent felszólította a GPK képviselőit, hogy hozzák vissza részére a 

kollégiumi fegyelmi kártyák átvételi elismervényeit. 

1.14  Keresztes Péter elmondta, hogy a vizsgaidőszak meghosszabbított könyvtári nyitva tartás 

költsége 160 000 Ft. Majd ezt követően az EHK egyhangúlagn, 16-0-0 arányban elfogadta, 

hogy ebben a félévben is biztosítani kívánja a hallgatóknak a könyvtár hosszabbított nyitva 

tartását. 

1.15  Paragi Miklós elmondta, hogy a Bercsényi Kollégium ablakcsere közbeszerzésének 

eredményét megtámadták, amely miatt várhatóan csúszni fog a felújítások megkezdése. 

Paragi Miklós és Fekete Dóra ezzel kapcsolatban a GMF-en egy megbeszélésen vettek 

részt, melyen a felmerülő problémára kerestek megoldást. Annak érdekében, hogy a 

kollégiumban az ablakcsere megvalósuljon, 60-nal kevesebb férőhely kerül kiosztásra az 

őszi félévben. A 60 kollégiumi férőhely a 8 kartól arányosan vonódik le. A Wigner Jenő 

Kollégium felújításáról szóló szerződést megkötötték. A felújítások a tervezett időben 

megkezdődnek. 

Paragi Miklós elmondta, hogy a kollégiumi férőhely szétosztásánál keletkezett hiba 

megoldódott, és a probléma kialakulásáért elnézést kért.  

1.16  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t arról, hogy érkezett Péhl Gábortól egy levél, mely 

a LED-es technikával megoldható energiatakarékos kollégiumi világítás projekt 

felfüggesztését tartalmazza (3. számú melléklet). 

1.17  Keresztes Péter beszámolt a MISZ-DIK-EHK-MISZISZ vezetői értekezleten 

történtekről. Elmondta, hogy a balatonlellei táborban a napi háromszori étkezés ára 2290 

Ft/fő/ nap, a szállás díja éjszakánként 1550 Ft/fő és az idegenforgalmi adó várhatóan  

340 Ft/fő/éj lesz. Keresztes Péter elmondta, hogy a tábor felújításával jól haladnak. 

Számítógépes fejlesztésekre is lehet számítani. Várhatóan 2 darab asztali számítógépet 

helyeznek üzembe a táborban, valamint a szelektív hulladékgyűjtés is megvalósításra 

kerül. 
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1.18  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a következő hétvégén HÖOK közgyűlés lesz 

Dunaújvárosban (4. számú melléklet). 

1.19  Kerkay Péter elmondta, hogy a video.sc.bme.hu honlap tárhelye betelt. A régi fájlok új 

mappába kerülnek át, melyeket megadott linkekkel lehet majd elérni, az új anyagok pedig 

más winchesterre kerülnek feltöltésre. 

1.20  Keresztes Péter arra kérte a karokat, hogy hirdessék az EHK által szervezett önkéntes 

napot, valamint elmondta, hogy a rendezvényen a kari hallgatói képviselők megjelenése 

kötelező. 

1.21  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Tájékoztatta az EHK-t arról, 

hogy a héten tartott Belső Oktatási Bizottsági ülést, melyen az Egyetemi Tanári Pályázatok 

rangsorolásáról, valamint az egyetemi nyelvoktatási rendszer javításáról volt szó.  

1.22 . Vermes Boldizsár beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a jövő héten 

Külső Szociális Bizottságot hív össze.  

1.23  Fekete Dóra és Paragi Miklós beszámoltak a kollégium területén történtekről. Fekete 

Dóra elmondta, hogy a hét folyamán tartottak Külső Kollégiumi Bizottsági ülést, melyen a 

karok közti kollégiumi férőhelyek szétosztását tárgyalták. Hoffer Dávid ezzel 

kapcsolatban arra kérte az EHK-t, hogy az eredmény kerüljön felülvizsgálatra. Az EHK 

12-1-3 arányú szavazás után úgy döntött, hogy az anyag ismét megvitatásra kerül egy KKB 

keretein belül. Fekete Dóra elmondta, hogy a következő szemesztertől a NOK-os 

kollégiumi férőhelyek kiosztását a kari hallgatói képviseletek végzik majd. A nyári 

kollégiumra való jelentkezés valószínűleg a FIR-en keresztül fog megvalósulni. Fekete 

Dóra továbbította a TTK HK kérését, mely szerint a kollégiumi férőhelyre való 

jelentkezéseket ők először papíron szeretnék vezetni, melyet csak később vinnék be a 

rendszerbe. Paragi Miklós beszámolt Csiki Tiborral (Kollégiumok Osztály, 

titkárságvezető) tartott megbeszéléséről. Elmondta, hogy a nyári kollégiumi díjak nem 

emelkednek. A hallgatók 4-6-8 hétre jelentkezhetnek kollégiumi férőhelyre a nyáronés arra 

is van lehetőség, hogy hónap közepétől kezdődően költözzenek be a kollégiumokba. 

Paragi Miklós elmondta, hogy a Schönherz Zoltán Kollégium homlokzatának 

szigetelésével kapcsolatban előrelépés történt.  
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1.24  Czinkóczki Krisztián arra kérte a kollégiumi referenseket, hogy próbáljanak megoldást 

találni arra, hogy a felsőbb évesek kollégiumi jelentkezések és annak eredményei a 

tervezettnél korábban kerüljenek nyilvánosságra. 

1.25  Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a hét 

folyamán tartott Belső Pályázati Bizottsági ülést, melynek témái a Sport Ösztöndíj és a 

Köztársasági Ösztöndíjak kiírásai voltak.  Medvey Ádám, Kovács András, Szabó Imre 

és Süveges Péter egyeztettek a Köztársasági Ösztöndíj kiírásával kapcsolatban. 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Hamvas Mihály tájékoztatta az EHK-t, hogy jövő héten szerdán, 13:00-kor Külső Oktatási 

Bizottsági ülést tart. 

2.3 Kulcsár Bence tájékoztatta az EHK-t, hogy az on-line kérdéstár elkészült. 

2.4 Medvey Ádám előterjesztette a BME EFOTT-on való megjelenésével kapcsolatos anyagot. 

Az EHK 6-3-7 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy 2011-ben a BME nem 

képviselteti magát az EFOTT-on. 

2.6 Kálmán László arra kérte a karokat, hogy a kari hallgatói képviseletek gazdasági 

beszámolóit minél hamarabb készítsék el. 

2.7 Vermes Boldizsár elmondta, hogy a jövő héten a Portállal kapcsolatos bizottsági ülést tart. 

Arra kérte a karokat, hogy küldjék el neki az általuk működtetett kari honlapok listáját. 

2.8 Hoffer Dávid elmondta, hogy HÖOK BRSZ ülésen vett részt.  

2.9 Berzlánovich Imre elmondta, hogy a héten Sportbizottsági megbeszélésen vett részt. 

2.10 Keresztes Péter felhívta az EHK figyelmét, hogy a mentori kiírásoknak 2011. május 9-ig 

el kell készülniük. 
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Következő EHK ülés: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Külső Oktatási Bizottság: 

 

 

2011. május 12. (csütörtök) 18:00 

2011. május 10.(kedd) 18:00 

2011. május 11. (szerda) 13:00 

 

  

 

 

 Szentesi Anett Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2011. május 05. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. JEHK Versenysport Pályázat Berzlánovich Imre 

2. Egyetemi Tanári Pályázat Hoffer Dávid 

3. Péhl Gábor levele Keresztes Péter 

4. HÖOK közgyűlés napirendi pontjai Keresztes Péter 

 


