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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. május 12-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Czinkóczki Krisztián, Berzlánovich Imre, 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 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

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

Péceli Gábor rektor úr és Gál András Levente (Közigazgatási államtitkár), egy 

megbeszélésen vettek részt. Péceli Gábor az értekezleten beszámolt a Gazdasági Tanács 

megalakulásáról. Péceli Gábor a PPP kollégiumokkal kapcsolatban tájékoztatta a Vezetői 

Értekezlet tagjait arról, hogy a kormányzat jövőbeni céljai közt szerepel ezen kollégiumok 

kivásárlása, melyre 110 Milliárd Forintot különítettek el. Kaszásné Mészáros Éva 

gazdasági és műszaki főigazgató asszony elmondta, hogy részt vett egy értekezleten 

melyen a vegyszer közbeszerzésről volt szó. Gárdos Csaba (főfelügyelő) az Egyetemi 

költségvetés felülvizsgálata után a Kari költségvetések és gazdálkodásokat fogja 

áttekinteni. 

1.2 Keresztes Péter előterjesztette a 2011/2012 I. félévére vonatkozó végleges kollégiumi 

férőhelyelosztás tervezetét, melyet az EHK 15-0-1 arányban elfogadott (1. számú 

melléklet). 

1.3 Vermes Boldizsár megköszönte, hogy a KKB-n résztvett kari hallgatói képviselők 

kompromisszumképes és ésszerű megoldást találtak a kollégiumi férőhelyosztással 

kapcsolatban felmerült problémákra.  

1.4 Keresztes Péter elmondta, hogy 2011május 16-án, 18:00-kor a Közlekedésmérnöki Karon 

kari tisztújító szavazás és fórum lesz, melyen két EHK delegált vesz részt, Fekete Dóra és 

Hamvas Mihály.A számláláson Vermes Boldizsár is felügyel (2. számú melléklet). 

1.5 Keresztes Péter elmondta, hogy a „Javaslat az Egyetemi Hallgatói Képviselet által 

figyelembe vett szempontok megújítására az egyetemi tanári pályázatok véleményezése 

során” anyag a Vezetői Értekezlet számára kiküldésre került (3. számú melléklet). 
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1.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2011. május 28-án Ünnepi Szenátus kerül 

megrendezésre, melyen kéri az Egyetemi Hallgatói Képviselők megjelenését (4. számú 

melléklet). 

1.7  Keresztes Péter elmondta, hogy az EHK által indítani kívánt BME vonat tényleges 

üzembe helyezése szeptemberre tolódik. Arra kérte a hallgatói képviselőket, hogy az 

igényfelmérésre készített kérdőíveket küldjék ki a karokon (5. számú melléklet). 

1.8  Keresztes Péter kérte a TTK EHK delegáltjait, hogy tájékoztassák a TTK-n 

megalakulandó Wigner Jenő Szakkollégiumot arról, hogy csak a hivatalos 

megalakulásukat követően, a szabályzatok és működési rend kialakítása után használhatják 

a szakkollégium nevét. 

1.9 Keresztes Péter az ülés keretein belül megköszönte Kulcsár Bence munkáját a nyelvi 

OHV-vel kapcsolatosan, melynek köszönhetően a következő évtől a hallgatóknak 

lehetőségük nyílik elektronikus úton a nyelvi óráik minőségét, valamint oktatóik munkáját 

értékelni. 

1.10 Keresztes Péter elmondta, hogy a DIK-HÖK költségvetés az ígért időpontra sajnos nem 

készült el. A végleges költségvetés később várható. 

1.11  Keresztes Péter felhívta az Egyetemi Hallgatói Képviselők figyelmét, hogy tartsák be az 

irodai rendtartásra vonatkozó kéréseket.  

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

történtekről. Elmondta, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújítása zajlik. 

1.13  Keresztes Péter elmondta, hogy a Hérosz-MISZ Kft-ben személyi változás ment végbe. 

1.14  Králik Attila elmondta a BME EHK által szervezett Önkéntes Nappal kapcsolatos 

információkat. Arra kérte a hallgatói képviselőket, hogy vasárnap éjfélig minden kar küldje 

meg számára az Önkéntes Napi felelősök nevét elérhetőségét. Elmondta, hogy karonként 4 

hallgatót szeretne megkérni arra, hogy a program hirdetése és népszerűsítése érdekében 

készítsenek egy kar specifikus kisfilmet az eseményről.  

1.15 .Kulcsár Bence elmondta, hogy az on-line kérdéstárat, a felmerült igényeknek és 

véleményeknek megfelelően, a jövőben változtatni fogja.  

1.16  Keresztes Péter beszámolt arról, hogy a BEST Budapest csoport helyi szervezete a 

Műegyetem nevével többször súlyosan visszaélt, ezért a szervezet intézményből való 

kizárását javasolja. A javaslatot az EHK megvitatta, majd egyhangúan, elfogadta, így az 
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Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011.05.12-i, egyhangúan elfogadott határozatával a BEST 

Budapest Csoport helyi szervezetét a Műegyetem nevével való többszöri súlyos 

visszaélései miatt azonnali hatállyal feloszlatta. 

1.17  Kálmán László arra kérte az EHK-t, hogy a HKT többi tagszervezetének működését is 

vizsgálja felül. A feladat felelőse Czinkóczki Krisztián lesz.  

1.18  Hamvas Mihály beszámolt az oktatási területén történtekről. A hét folyamán Külső 

Oktatási Bizottsági ülést tartott. Itt 5 kar által felhozott problémákat beszélték végig. A 

másik 3 kar által felhozott témákat egy következő KOB keretein belül vitatják meg. 

Hamvas Mihály elmondta, hogy 10 hallgató státuszát a félév elején a KTH rosszul 

állította be, költséges helyett, államilag támogatott státuszba kerültek. Ezt a hibát csak 

most, a félév végén fedezték fel. A státuszt visszaállították és a költségtérítés díját ezzel 

egyidejűleg kiírták. Szabó Mihállyal történt egyeztetések után ezen befizetési 

kötelezettségek befizetési határidejét kitolták.  

1.19  Vermes Boldizsár beszámolt a juttér területén történtekről. Tájékoztatta az EHK-t, hogy a 

héten Külső Szociális Bizottsági ülést tartott. A bizottságon, az ESZR specifikációval, 

Portállal kapcsolatos problémákat beszélték át. A következő KSZB 2 hét múlva várható. 

Vermes Boldizsár elmondta, hogy a tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatos korrekciók, 

kérvények, a várttal ellentétben, nem a NEPTUNON keresztül valósultak meg. Ennek okát 

egyelőre nem tudni.  

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

Dóra elmondta, hogy a hét folyamán Külső Kollégiumi ülést tartott, melyen a karok közti  

kollégiumi férőhelyek szétosztását tárgyalták. Paragi Miklós beszámolt arról, hogy 

elkészítette a kollégiumi mentori pályázatokat, ezzel kapcsolatban egyeztetett a KO-val és 

a pályázatok véglegesítésére a holnapi nap folyamán kerül sor. Egy lényeges változtatást 

emelt ki a pályázattal kapcsolatban, mely szerint nem lehet kollégiumi mentor az a 

személy, akinek hatályos elmarasztaló határozata van.  

1.21  Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a jövő 

héten Belső Pályázati Bizottságot hív össze. 
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Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Králik Attila elmondta, hogy az Önkéntes Nap pályáztatása folyamatosan zajlik. Ezzel 

kapcsolatban Keresztes Péter javasolta, hogy a kari létszámarányokhoz képest, az a kar, 

amelyik a legtöbb hallgatót mozgatja meg az Önkéntes Nap folyamán, 250 000 Ft kari 

működési támogatásban részesüljön. A javaslatot az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban 

támogatta.  

2.3 Szentesi Anett arra kérte a TTK képviselőit, hogy küldjék meg részére a fényképpel 

bővített szöveges bemutató anyagot a kari rendezvényeikről. 

2.4 Keresztes Péter arra kérte az egyetemi hallgatói képviselőket, hogy 2011. május 27-ig 

küldjék meg a TÁMPONT iroda részére a kari hallgatói képviseletek nyári elérhetőségeit. 

2.5 Keresztes Péter arra kérte a karokat, hogy 2011. június 1-ig küldjék meg az EHK részére a 

nyári táborok szervezőinek adatait. 

2.6 Hoffer Dávid tájékoztatta az EHK-t arról, hogy az OTDK Utazási Pályázata lezárult, a 

kifizetéseket megkezdik. 

2.7 Kovács András lesz a Tudás-transzfer projektbe delegált EHK képviselő. 

2.8 Hamvas Mihály arra kérte az EHK-t, hogy a szakkollégiumok által elnyert TÁMOP 

pályázat eredményei szakkollégiumok szerinti bontásban kerüljenek kiküldésre az EHK 

levelezőlistájára.  
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Következő EHK ülés: 

Belső Pályázati Bizottság: 

2011. május 17. (csütörtök) 18:00 

2011. május 

  

 

 

 Szentesi Anett Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2011. május 12. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Kollégiumi férőhely osztás 2011/2012 I. félév Keresztes Péter 

2. KSK Tisztújító szavazás Keresztes Péter 

3. 
Javaslat az Egyetemi Hallgatói Képviselet által figyelembe vett szempontok megújítására az egyetemi tanári 
pályázatok véleményezése során 

Keresztes Péter 

4.  BME Ünnepi nyilvános Szenátus meghívó Keresztes Péter 

5.  BME Vonat tájékoztató Keresztes Péter 

 


