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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. június 02-án 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, Paragi Miklós, Rácz Tamás, Szentesi Anett, Vermes Boldizsár, Virányi Ágnes 

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

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. A 

Támpont Irodával kapcsolatban elmondta, hogy megérkeztek a Csatlakozóhoz beküldött 

anyagok. Az elsős CD, mely idén a Csatlakozót is tartalmazná, várhatóan a felvételi 

értesítéssel együtt kerül kiküldésre a hallgatóknak. Ennek elkészítéséért jelenleg a KTH a 

felelős. Keresztes Péter elmondta, hogy a Microsoft felajánlotta, hogy promóció fejében 

vállalják a CD-k legyártásával járó költségeket. Ezt a lehetőséget az EHK átgondolja. 

Amennyiben a kari hallgatói képviseletek még szeretnék a Csatlakozó tartalmát kar 

specifikus anyaggal bővíteni, akkor 2011. július 15-ig kell azokat Süveges Péter részére 

elküldeni. A Támpont Iroda a nyári ügyeletét a KTH nyári munkarendjének megfelelően 

tartja. A Karrier Irodánál négy új dolgozó került felvételre. A Kulturális Titkárságon nem 

történt jelentős változás az elmúlt héten elmondottakhoz képest. Szabó Imre az 

Adminisztratív Csoporttal kapcsolatban elmondta, hogy azok az új kari hallgatói 

képviselők, akik még nem adták le vagyonnyilatkozatukat, minél hamarabb pótolják 

elmaradásukat (VBK, ÉPK, TTK). Szabó Imre megkérte a Közlekedésmérnöki Kar 

elnökét, hogy a KSK tisztújító szavazás következtében történt változásokat minél előbb 

jelezzék felé. Szabó Imre elmondta, hogy azoknak, akik közbeszerzési döntésben vesznek 

részt, évente kell vagyonnyilatkozatot leadniuk, valamint tájékoztatta az ülés résztvevőit, 

hogy a bútorbeszerzéssel kapcsolatos központosított közbeszerzési szerződés aláírása 

megtörtént, így mostantól ismét van lehetőség bútorbeszerzésre. 

1.2 Németh Ádám beszámolt a MISz Nonprofit Kft ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy elkészült az összes egyetemi cég (MISZ, MISZISZ, Műhal, stb…) 
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beszámolója a 2010-es évről, valamint a kari analitikákat is összesítették. Németh Ádám 

elmondta, hogy megkapta az ÉMK-tól a módosított Klub Koncepció tervezetet. 

1.3 Keresztes Péter elmondta, hogy 2011. május 30-án, hétfőn Szenátus volt.  

1.4 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Vezetői Értekezleten történtekről. Itt szó volt az 

elektronikus dokumentumkezelések kialakításáról, annak lehetőségeiről, előnyeiről és 

hátrányairól. Keresztes Péter előterjesztette a Köztársasági Ösztöndíj pályázat Rektori 

Utasítás tervezetet, amit az Értekezlet egyhangúlag elfogadott. A Vezetői Értekezlet 

keretein belül Keresztes Péter és Varga Tamás megegyeztek, hogy a jövőben 

megpróbálnak megoldást találni a minta tantervi tárgyak - szabadon választható tárgyak 

kapcsán felmerült problémára. Az értekezlet napirendi pontja volt a tárgyfelvétel indítása. 

Ebben a félévben tekintettel arra, hogy nem minden kari órarend készült el a Tanulmányi 

Ügyrend szerinti határidőig, a tantárgyfelvétel a vizsgaidőszak 3. hetének 2. napján, 18 

órakor indul. A következő félévtől viszont, a vizsgaidőszak 2. hetének 2. napján 18 óra lesz 

a hivatalos kezdési időpont. 

Dr. Kövesi János (GTK dékán) beszámolt arról, hogy a kari költségvetés 67%-át az OHV 

eredmények alapján határozták meg a tanszékek közötti szétosztáskor. Szó volt a VIK-en 

bevezetett kötelező katalógusoknak eredményeiről, mely szerint, bár a lemorzsolódás a 

karon nem csökkent, az elért eredmények javultak. Dr. Pokol György (VBK dékán) 

tájékoztatta az értekezlet tagjait arról, hogy a BKV a 4-es metró építése által okozott 

egyetemi problémák kapcsán 70 Millió Ft kárelőleget utal a Műegyetem részére.  

Dr. Stépán Gábor (GPK dékán) az MTA műszaki osztályának elnöke, Dr. Kollár István 

pedig az alelnöke lett. Szóba került a K épület átszámozása, melynek összköltsége 1,15 

millió Ft, melyből Dr. Lovas Antal (ÉMK dékán) és Dr. Becker Gábor (ÉPK dékán) 

megegyezése alapján az Építőmérnöki Kar és az Építészmérnöki Kar 400-400 ezer Ft-ot 

átvállal. Dr. Moson Péter (TTK dékán) tájékoztatta az Értekezlet tagjait, hogy 2013-ban a 

Műegyetem vállalja egy OTDK szekció megrendezését. 

1.5 Keresztes Péter beszámolt a DIK-EHK-MISz-MISzISz vezetői értekezleten történtekről. 

Elmondta, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújítása várhatóan a jövő hétre készül el. A 

HŐ épület a közeljövőben kifestésre kerül, majd azt követően megkezdődhet a BME 

Printer beköltöztetése. A Szkéné Színház felújításával kapcsolatban problémák adódtak, 

így a munkálatok befejezése csak július közepén valósulhatna meg, ami már késő, így 
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várhatóan a jövő évre halasztódik a színház felújítása. Az új számítógépeket elhelyezték a 

MISZISZ irodában és a MISZ pénztárában. Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a 

Portálhoz megérkeztek az új szerverek, valamint elmondta, hogy a MISZISZ irodában újra 

lehet nemzetközi diákigazolványt igényelni. 

1.6 Kálmán László arra kérte a kari hallgatói képviseletek gazdasági felelőseit, hogy 

ellenőrizzék a MISZ-en vezetett analitikáikat. 

1.7 Keresztes Péter elmondta, hogy a héten Gárdos Csaba főfelügyelő Borzsák Jenőné 

felügyelő az EHK irodába látogatott, ahol a DIK-HÖK alrendszer költségvetéséről és 

működéséről kaptak bővebb tájékoztatást. 

1.8  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a középső Campus közbeszerzésének 

eredményhirdetése megtörtént, a projekt kezdetét veheti.  

1.9 Keresztes Péter elmondta, hogy Szabó Tiborral (BME főtitkár) és Fekete Károllyal 

együtt, részt vett egy a gödi mérőtelepet, valamint a „Kollégiumi hajót” érintő 

megbeszélésen. 

1.10  Keresztes Péter arra kérte a kari hallgatói képviseleteket, hogy minden eddig el nem 

küldött dokumentumokat (átvételi elismervények, visszavételi dokumentumok, fegyelmi 

kártyák…stb.) jövő hét csütörtök 12 óráig juttassák el az EHK irodába, Vermes Boldizsár 

részére. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a kari költések felfüggesztésre kerülnek. 

1.11  Az előző emlékeztetőben a kollégiumi mentori pályázatok bírálási határidejénél rossz 

dátum került feljegyzésre. Ezt helyesbítve, a pályázatok elbírálásának határideje 

 2011. június 8.  

1.12 Keresztes Péter Rendkívüli Szociális Támogatást terjesztett elő, melyet az EHK 

egyhangúlag támogatott (1. számú melléklet). 

1.13  Ábrahám András, az ÉMK HK elnöke, az EHK hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a 

Vásárhelyi Pál Kollégiumban, a rendelkezésükre álló anyagi forrásból, egy kardió termet 

alakíthassanak ki. Az EHK egyhangúlag támogatta a javaslatot. (2. számú melléklet) 

1.14  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2011. május 30-án kiküldésre került egy 

levél a NEFMI részére. A 6. és 8. félévben végző, kiváló tanulmányi eredménnyel 

rendelkező hallgatók, akik MSc képzésre felvételt nyertek, Dr. Dux László felsőoktatásért 

és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár levele alapján nem részesülhetnek 

Köztársasági Ösztöndíjban. A BME Egyetemi Hallgatói Képviselete ezen hallgatóknak, 
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akik a Köztársasági Ösztöndíj elnyerésének feltételeit maradéktalanul teljesítik, saját 

forrásból, a Köztársasági Ösztöndíj összegével megegyező ösztöndíjat kíván adni. Ehhez 

kéri Keresztes Péter a Minisztérium támogatását, valamit azt, hogy ezen hallgatóknak is 

Miniszteri aláírással ellátott oklevelet adhassanak át (3. számú melléklet). 

1.15  Keresztes Péter elmondta, hogy a 2011. május 4-én, a GBME csoporttal tartott 

megbeszélés jegyzőkönyve elkészült (4. számú melléklet). 

1.16  Keresztes Péter arra kérte a kari hallgatói képviseleteket (VIK, ÉPK, KSK, GPK), hogy a 

nyári táborok szervezőinek neveit, jövő hét csütörtök, 12 óráig küldjék meg részére. 

Amennyiben ez nem történik meg, úgy az EHK felfüggeszti a kari HK-k költését. 

1.17  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Diákközpont nyári ügyeletének beosztása 

elkészült. Az EHK Iroda nem lesz nyitva, az ügyeleti feladatokat a DIK iroda látja el. 

1.18  Hamvas Mihály beszámolt az oktatási területen történtekről. Elmondta, hogy a héten 

tartott Belső Oktatási Bizottsági ülést, melyen a Tanulmányi Ügyrenddel kapcsolatos 

kérdéseket, valamint az OHV honlap specifikációját beszélték át. Hamvas Mihály 

elmondta, hogy a HÖK Alapszabály 8. számú mellékletét a jövőben módosítani szeretné. 

1.19  Vermes Boldizsár beszámolt a juttér területén történtekről. Vermes Boldizsár arra kérte 

a kari hallgatói képviseleteket, hogy a juttér kapcsán felmerülő problémákat ne az EHK-

sokon keresztül, hanem a KSZB-n, vagy közvetlenül jelezzék felé. Kálmán László arra 

kérte Vermes Boldizsárt, hogy a jövőben tartson BJB-t. Vermes Boldizsár elmondta, 

hogy az utolsó kifizetés menete várhatóan problémamentes lesz. Hamvas Mihály arra 

hívta fel a figyelmet, hogy ha egy végzős hallgató státusza a kifizetést megelőzően lesz 

abszolváltra állítva, ebben az esetben nem lehetséges számára a kifizetés megvalósítása. 

Erre mindenképpen figyelni kell. Hamvas Mihály arra kérte az EHK-t, hogy a jövőben 

foglalkozzon a Pénzügyi Ügyrend kezeléséről szóló Rektori Utasítás módosításával. 

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

Miklós elmondta, hogy a kollégiumi mentor pályázatokat péntekig lehet leadni, a 

pályázatokat pedig jövő hét csütörtök 12 óráig kell a kari HK-nak elbírálni. Paragi Miklós 

azt kérte a kari hallgatói képviseletektől, hogy az eredményeket táblázatos formában 

küldjék el részére, melyben a nyertes és nem nyertes pályázatok is szerepelnek, valamint 

hogy az eredményt hivatalos levélben is küldjék el számára. Paragi Miklós elmondta, 

hogy a KEFÍR rendszerrel kapcsolatos észrevételeket Csiki Tibornak elküldte. Fekete 
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Dóra tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten fegyelmi tárgyaláson vett részt, ahol a 

hallgatónak 2 fegyelmi vétségét is tárgyalták (tűz okozás, hangos zenehallgatás). A 

hallgatót szigorú megrovásban részesítették. A jövőben várhatóan elkészül egy 

tűzvédelemről szóló oktatási anyag. Fekete Dóra tájékoztatta az EHK-t, hogy a nyári 

kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatos kérvényben a hibát javították, ez nem okoz 

problémát a már eddig jelentkezett hallgatóknál. Fekete Dóra arra kérte a karokat, hogy az 

őszi kollégiumi jelentkezéseket is a Neptun rendszeren keresztül valósítsák meg. Azok a 

HK-k, akik mégsem így oldják meg a jelentkezést, a megfelelő adatokat az új rendszerbe 

mindenképpen fel kell tölteniük. Kerkay Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a 

kollégiumi jelentkezésekhez a képek feltöltése a kari HK-k feladata.  

1.21  Kovács András beszámolt a pályázat területén történtekről. Elmondta, hogy a 

Köztársasági Ösztöndíj honlapja elkészült. Az ösztöndíjjal kapcsolatban készül a két 

Neptun kérvény. Ezzel kapcsolatban a jövő héten lesz Belső Pályázati Bizottság.  

Egyebek: 

2.1 Vermes Boldizsár tájékoztatta az EHK-t, hogy megérkeztek a Portál arculattervei.  

2.2 Hoffer Dávid tájékoztatta az EHK-t arról, hogy megkereste őt Bedzsula Bálint  

(GTK TDK titkár), aki aziránt érdeklődött, hogy van-e mód arra, hogy a kutatóműhelyek 

pályázati pénzéből a hallgatók ösztöndíjára szánt összegeket ösztöndíj formában fizesse ki 

az EHK. Ezt a lehetőséget az Egyetemi Hallgatói Képviselet nem tudja biztosítani.  

2.3 Králik Attila tájékoztatta az EHK-t arról, hogy jövő héten, szerdán az  

Újbuda Prizma Kft.-vel, egy megbeszélésen vesz majd részt. Elmondta azt is, hogy az 

Önkéntes Napon résztvevő hallgatókat 30 fős csoportokra fogják osztani, és minden 

csoporthoz kell egy-egy hallgatói képviselő, aki ellátja a csoportvezető feladatait. 

Beszámolt arról is, hogy a program reggel 8-tól, közel este 7-ig fog tartani, a gyülekező 

pedig a Goldmann-téren lesz. 

2.5 Kerkay Péter arra kérte az újonnan bekerült EHK-sokat, hogy küldjék el neki személyes 

adataikat. Kerkay Péter majd küld egy emlékeztetőt, hogy pontosan milyen adatokra van 

szükség. 

2.6 Paragi Miklós elmondta, hogy a komplex jogtárral kapcsolatban előrelépés történt, 

valamint beszámolt arról is, hogy a 2010. május 8-án megrendezett Közgyűlés utolsó 

számlája is befizetésre került.  
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2.7 Keresztes Péter előterjesztette a 2010. május 8-ai Közgyűlés gazdasági beszámolóját, 

melyet az EHK egyhangúlag elfogadott.  

2.8 Rácz Tamás azt javasolta, hogy ha a jövőben lehetséges, akkor a következő Önkéntes Nap 

szórólapjai újrapapírból készüljenek. Králik Attila utána jár a kérésnek.  

2.9 Berzlánovich Imre elmondta, hogy Orbán Balázzsal megkezdték az egyetemi sportnap 

megszervezését. 

2.10 Kovács András elmondta, hogy egy TÁMOP megbeszélésen vett részt a héten. 

2.11 Hamvas Mihály elmondta, hogy csütörtöki határidővel lemondott EHK-s mandátumáról, 

így péntektől az új ÉMK HK által, az EHK-ba delegált hallgatói képviselő Farkas Tímea 

lesz.  

2.12 Az EHK áttekintette a Vállalások listáját. 

2.13 Czinkóczki Krisztián tájékoztatta az EHK-t arról, hogy a héten HKT bizottságot tartott. 

2.14 Kovács András elmondta, hogy a jövő héten egy megbeszélésen vesz majd részt a Tudás 

Transzferrel kapcsolatban. 

2.15 Szentesi Anett arra kérte a TTK-t és Kálmán Lászlót, hogy a DIK honlap frissítéséhez 

szükséges anyagokat küldjék meg részére.  

2.16 Hamvas Mihály lemondásával az Oktatási Referensi poszt megüresedett. Keresztes 

Péter jelölte Hoffer Dávidot a poszt betöltésére. Az EHK 16-0-0 arányban, egyhangúlag 

támogatta a javaslatot. 

2.17 Berzlánovich Imre lemondott Öntevékenyköri felelős posztjáról. Szentesi Anett 

jelentkezett a feladatkör betöltésére. Ezt az EHK 16-0-0 arányban, egyhangúlag támogatta. 

2.18 A Szenátus Oktatási Bizottságban megüresedett egy hely. Vermes Boldizsár jelentkezett 

a hely feltöltésére. Ezt az EHK 16-0-0 arányban, egyhangúlag támogatta.  

2.19 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2011. június 6-án táborvezetői oktatásra 

került volna sor, de mivel a beosztás még nem készült el, így ez később lesz megtartva.  

2.20 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2011. június 14-én Rektori Tanács kerül 

összehívásra.  

2.21 Kálmán László arra kérte az EHK-t, hogy a HÖK Alapszabály HKT-re vonatkozó részét 

módosítsa a jelenlegi helyzetnek megfelelően. 
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Következő EHK ülés: 2011. június 09. (csütörtök) 18:00 

Belső Pályázati Bizottsági ülés: 2011. június 

Belső Juttatási és Térítési Bizottsági ülés: 2011. június 

MIE ülés 2011.június 9. (csütörtök) 

 

 

 

 

 

 Szentesi Anett Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2011. június 2. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Rendkívüli Szociális Támogatás Keresztes Péter 

2. Ábrahám András, ÉMK HK elnök úr levele Keresztes Péter 

3. Keresztes Péter által írt levél a NEFMI-be a Köztársasági Ösztöndíjjal kapcsolatban Keresztes Péter 

4. GBME megbeszélés jegyzőkönyve Keresztes Péter 

   

   

 


