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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. június 09-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Farkas Tímea, Fekete Dóra, 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);  

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Keresztes Péter köszöntötte az EHK új tagját, Farkas Tímeát, aki az Építőmérnöki Kar 

delegáltja. 

1.2 Szabó Imre előterjesztette a BME DIK Kft-t bemutató anyagát, melyet az EHK egyhangú, 

16-0-0 arányú szavazás után támogatott (1. számú melléklet). Szabó Imre beszámolt a 

Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. A Támpont Irodával 

kapcsolatban elmondta, hogy az elsős hallgatónak szóló tájékoztató CD elkészítését 

továbbra is a KTH koordinálja. Ezzel kapcsolatban Szabó Mihály (KTH igazgató) 

hamarosan felkeresi a karokat. A Karrier Irodában az újonnan felvett dolgozók már 

munkába álltak, jelenleg a betanulási időszak zajlik. A Kulturális Titkárságon nem történt 

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

Csoporttal kapcsolatban elmondta, hogy megtörtént a Balatonlellei Ifjúsági Tábor átadása, 

átvétele, de pár apróbb javítási munka hátra van. Szabó Imre elmondta, hogy az érintett 

karok hallgatói képviselői már leadták, a KSK-n pedig folyamatban van a 

vagyonnyilatkozatok leadása.  

1.3 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Operatív Értekezleten történtekről. Dr. Péceli Gábor 

rektor úr elmondta, hogy Révkomáromban részt vett egy megbeszélésen Hoffmann Rózsa 

és Dux László társaságában. A Tanszéki kompenzációs díjakkal kapcsolatban, arra kérte 

az értekezlet tagjait, hogy a következő alkalommal valóban tartsák be az ezzel kapcsolatos 

szabályozásokat.  

1.4 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Vezetői Értekezleten történtekről. Elmondta, hogy  

Dr. Moson Pétert (TTK Dékán), a francia miniszterelnök úr a közeljövőben lovaggá fogja 
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ütni. Keresztes Péter előterjesztette a BME DIK Kft-ről szóló anyagot, amelyet az 

értekezlet egyhangúlag támogatott. Szó volt az AE épület bontásával kapcsolatban, Péhl 

Gábor által írt levélről. Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Projekt Szervezet 

megalakult, melynek szakmai vezetője Dr. Levendovszky János, igazgatója pedig  

Dr. Hornyánszky Gábor lettek. Keresztes Péter elmondta, hogy az R épületbe vásárolt 

nagy teljesítményű számítógép mellé klímát kell beszerelni. Ennek megvalósítása még 

folyamatban van. A Ch épület kapcsán kapott kárelőleg felhasználására bizottság jött létre. 

Dr. Becker Gábor (ÉPK Dékán) elmondta, hogy a Műegyetem oktatói által írt 

tananyagokat más intézmények használják fel. A GMF Jogi Csoportjának álláspontja 

szerint, mivel állami intézményekről van szó, ezért a felhasználást nem tilthatjuk meg a 

többi állami felsőoktatási intézménynek. Dékán úr tájékoztatása szerint a K épület 

átszámozásának befejezése július közepére várható. Dr. Lovas Antal (ÉMK Dékán) 

beszámolt a Kolontári Emlékérmek átadásáról, melyeket Farkas József, Nagy László és 

Józsa János oktatók kaptak. Az értekezleten elhangzott, hogy a Martos Flóra és Schönherz 

Zoltán Kollégiumok neveivel kapcsolatban panasz érkezett, ezért a nevek 

megváltoztatására kérték az egyetem vezetőségét. Dr. Andor György általános 

rektorhelyettes által készített kredit alapú finanszírozással kapcsolatos anyagok is 

megvitatásra kerültek. Dr. Vajta László (VIK Dékán) azt javasolta, hogy készüljön egy az 

Egyetemet népszerűsítő kisfilm. Ezzel kapcsolatban ötlet pályázatot írnak ki a hallgatók 

részére, melynek győztese anyagi díjazásban részesül. 

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

Elmondta, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújítása elkészült. A Szkéné Színház 

felújításával kapcsolatban elmondta, hogy a felújítási munkálatok várhatóan időben 

befejeződnek. A Diákközpont irodáiba légkondicionáló berendezés felszerelése van 

folyamatban. 

1.6 Králik Attila beszámolt az Önkéntes Nap előkészületeiről. Elmondta, hogy a szükséges 

eszközöket beszerezték, a festések tervei elkészültek, az Újbuda Önkormányzat pedig 

munkáskesztyűket biztosít az önkéntesek számára. A XI. kerület a szemétszedés 

koordinálása miatt, régiókra lett osztva, minden régióhoz több önkéntes szemétszedő 

csapatot fognak irányítani (2. számú melléklet). Pénteken délelőtt 10 órakor 

sajtótájékoztató lesz, melyen Keresztes Péter és Králik Attila fognak nyilatkozni. A 
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VBK Hallgatói Képviselete az önkénteskedő vegyész hallgatókat egy vacsorára invitálja 

péntek este 19 órai kezdettel a Martos Flóra Kollégiumba, melyen az Egyetemi Hallgatói 

Képviselőket is szívesen látják.  

1.7 Keresztes Péter elmondta, hogy Hamvas Mihály távozásával felszabadult egy hely a 

Hallgatói Jogorvoslati Bizottságban. Hoffer Dávid jelentkezett a hely betöltésére, melyet 

az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadott.  

1.8  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Műhely felelős olvasói posztja is 

megüresedett. Ennek betöltésére Kovács András és Berzlánovich Imre jelentkeztek. 

Kovács András 10, Berzlánovich Imre 5 szavazatot kapott, 1 fő tartózkodott. Így az EHK 

Kovács Andrást választotta meg új felelős olvasónak.  

1.9 Vermes Boldizsár elmondta, hogy a GHK még nem jutatta el számára a kért 

dokumentumokat a fegyelmi kártyákkal kapcsolatban.  

1.10  Keresztes Péter elmondta, hogy a VBK HK által üzemeltetett kollégiumi hirdetőtáblán 

illegális hirdetmény került kihelyezésre. Amennyiben nem derül ki a hirdetés 

kihelyezőjének neve, a VBK HK előre rögzített következményekkel kell, hogy számoljon.  

1.11  Szentesi Anett ismét arra kérte a TTK képviselőit, hogy küldjék meg az általa kért kari 

rendezvényekről szóló anyagot.  

1.12  Keresztes Péter ismertette a BME Egyetemi Napok bemutató anyagát (3. számú 

melléklet). 

1.13  Berzlánovich Imre elmondta, hogy a sportrendezvényekkel kapcsolatos pályázat a jövő 

héten módosításra kerül.  

1.14  Kulcsár Bence előterjesztette a HKT-vel kapcsolatos Alapszabály 5. számú mellékletének 

módosítását, melyet az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadott  

(4. számú melléklet). 

1.15  Keresztes Péter előterjesztette a Kari Hallgatói Képviseletek által javasolt Kollégiumi 

Mentor pályázatok eredményeit (5. számú melléklet). Keresztes Péter elmondta, hogy 

Pálos Gábor gépész hallgatótól érkezett egy levél a GHK által javasolt eredménnyel 

kapcsolatban (6. számú melléklet). Egy gépész hallgatói képviselő, Gőgh Brigitta is leadta 

a Kollégiumi Mentor pályázatot, ami ellentétes a pályázati kiírással. A mandátummal 

rendelkező hallgatói képviselő nem pályázhat kollégiumi mentor posztra, illetve nem is 

töltheti be azt. Az Építőmérnöki karon is felmerült egy probléma, melynek következtében a 
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vezető kollégiumi mentori pályázót nem lehet elfogadni. Keresztes Péter javaslata alapján 

az EHK az érintett 2 hallgatót nem támogatta. Keresztes Péter kérte a GHK-t és az ÉMK 

KHT-t, hogy 2011. június 10. péntek 12 óráig küldjenek részére pótpályázat kiírását kérő 

levelet, amennyiben a két be nem töltött kollégiumi mentor poszt újbóli megpályáztatását 

szeretnék kérni. Keresztes Péter által javasolt módosításokkal együtt az EHK a 

Kollégiumi Mentor pályázat eredményeit egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után 

elfogadta.  

1.16  Hoffer Dávid beszámolt az oktatási területen történtekről. Elmondta, hogy jövő héten 

Belső Oktatási Bizottságot hív össze.  

1.17  Vermes Boldizsár beszámolt a juttér területén történtekről. Vermes Boldizsár elmondta, 

hogy jövő héten a Demján Sándor Alapítvány ellenőrzést tart az egyetemen, ezért arra kéri 

a TTK, GTK és ÉMK hallhatói képviseleteit, hogy küldjék be részére az ellenőrzésre 

kiválasztott hallgatók pályázati anyagait. Vermes Boldizsár arra kérte a karokat, hogy a 

bírálói vizsgához küldjenek be pályázatokat. Vermes Boldizsár tartott a héten Belső 

Juttatási és térítési Bizottságot, ahol a jövőbeni célokat beszélték át. Kerkay Péter arra 

kérte Vermes Boldizsárt, hogy találjon megoldást arra, hogy a karonkénti kollégiumi 

jelentkezéseket ellenőrizni tudjuk. Vermes Boldizsár elmondta, hogy részt vett a KTH 

hivatalvezetői értekezletén, ahol a Neptunnal kapcsolatos problémákat beszélték át. 

Elmondta, hogy lehetőségük lesz a karoknak arra, hogy eldönthessék, hogy az újonnan 

felvett hallgatók részére egyénileg, vagy a KTH csoportosan felvegye a kötelező 

tantárgyakat.  

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

Dóra elmondta, hogy a karok határidőre beküldték a kollégiumi mentor pályázatokkal 

kapcsolatos javaslatukat. A házirenddel kapcsolatos mellékleteket elküldte Csiky 

Tibornak, most a véleményeket várják. Várhatóan az őszi kollégiumi jelentkezés is a 

Neptun rendszeren keresztül zajlik majd. Ennek kialakítása még folyamatban van, ezért a 

tervezett időbeosztás is várhatóan változni fog. Paragi Miklós tájékoztatta az EHK-t arról, 

hogy a BME Portállal kapcsolatban a GMF Kollégiumok Osztálytól kért anyagok 

megérkeztek. Elmondta, hogy a nyári kollégiumra még holnapig, azaz 2011. június 10-ig 

lehet jelentkezni. A Wigner Jenő Kollégium felújítása halad.  
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1.19  Kovács András beszámolt a pályázat területén történtekről. Elmondta, hogy a 

Köztársasági Ösztöndíjjal kapcsolatos tájékoztató anyag elkészült, amely tartalmazza a 

leadás és fellebbezés menetét. Ezt az előterjesztést az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú 

szavazás után elfogadta. Kovács András elmondta, hogy a jövőben szeretné módosítani az 

ERASMUS ösztöndíj pályázattal kapcsolatos Rektori Utasítást.   

 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a Vállalások listáját. 

2.2 Kerkay Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy mai (2011.06.10.) határidővel lemondott EHK-s 

posztjáról. A GTK HK 2011. június 21-én ül össze, hogy megválassza az új, általuk 

delegált Egyetemi Hallgatói Képviselőt.  

2.3 Vermes Boldizsár elmondta, hogy a BME Portál elkészítése folyamatban van. Arra kérte 

az EHK-t, hogy tegyék kötelezővé a kari HK-k számára, hogy ezen keresztül 

jelentkezzenek a leendő elsős hallgatók a gólyatáborokba. Ezt a javaslatot az EHK 13-2-1 

arányban elfogadta. 

2.4 Hoffer Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy szeretne lemondani TDK felelősi feladatairól. 

Arra kérte az EHK-sokat, hogy jelezzék felé, ha érdeklődnek a feladatkör iránt. 

2.5 Kálmán László tájékoztatta az EHK-t, hogy 2011. június 28-án Gazdasági Bizottság lesz, 

amit Németh Ádám fog tartani. Kálmán László arra kérte az Egyetemi Hallgatói 

Képviselőket, hogy aki érdeklődik a MIE titkári posztja iránt, jelentkezzen nála a jövő 

héten.  

2.5 Kovács András arra kérte a GHK-t, hogy figyeljenek oda a kari gazdaságukra, hiszen nem 

készült el a gazdasági beszámolójuk, ami szankciókat von maga után. Ezért az 

elmaradásért csak és kizárólag a Kari Hallgatói Képviselet a felelős. 
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Következő EHK ülés: 2011. június 16. (csütörtök) 18:00 

Belső Oktatási Bizottság 2011. június 15. 

 

 

 

 

 

 Szentesi Anett Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2011. június 09. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. BME DIK Kft Keresztes Péter 

2. 2011. június 10. Önkéntes Napi forgatókönyv Keresztes Péter 

3. 2011 BME Egyetemi Napok bemutató anyag Keresztes Péter 

4. Alapszabály 5. számú mellékletének módosítása Kulcsár Bence 

5. Kollégiumi Mentor pályázatok eredménye Keresztes Péter 

6. Pálos Gábor levele a GHK által javasolt kollégiumi mentorok eredményével kapcsolatban Keresztes Péter 

 


