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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. június 16-án tartott üléséről 

 

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

Hoffer Dávid, Kálmán László, Keresztes 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 igazgató);  

 

Beszámolók, előterjesztések: 

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

Elmondta, hogy a Ch épületben található büfét bezárták a nyárra, valamint több menza és 

büfé helyiség lett bérbeadásra meghirdetve. 

A BME Printer Kft-vel kapcsolatban elmondta, hogy a jövő hét végétől várhatóan leállás 

lesz, megkezdődnek az előkészületek a költözéshez, az új HŐ épületi helyiség 

kialakításához. A Szkéné Színházzal kapcsolatban tájékoztatta az EHK-t, hogy az éves 

minisztériumi pályázat leadása megtörtént.  

1.2 Keresztes Péter beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Kaszásné Mészáros 

Éva (gazdasági és műszaki főigazgató) az MGR, valamint a tárgyi eszköz nyilvántartás 

fejlesztéséről számolt be az értekezleten. Keresztes Péter tájékoztatta az operatív 

értekezlet tagjait arról, hogy a 6. és 8. félévben mintatanterv szerint végző kiváló 

tanulmányi eredménnyel rendelkező BSc-s hallgatók, akik Msc képzésre felvételt nyernek, 

Dr. Dux László felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár levele 

alapján nem részesülhetnek Köztársasági Ösztöndíjban. Keresztes Péter 2011. május 30-án 

levelet küldött a NEFMI részére, mivel a BME Egyetemi Hallgatói Képviselete ezen 

hallgatóknak, akik a Köztársasági Ösztöndíj elnyerésének feltételeit maradéktalanul 

teljesítik, saját forrásból, a Köztársasági Ösztöndíj összegével megegyező ösztöndíjat 

kíván adni. A levélben kérte a Minisztériumot, hogy ezen hallgatóknak is Miniszteri 

aláírással ellátott oklevelet adhassanak át. A kérést a minisztérium elutasította (1. számú 

melléklet). Keresztes Péter elmondta, hogy a héten ugyanezt a kérést továbbította  

Dr. Réthelyi Miklós Miniszter Úr részére is. Az EHK bízik a Miniszter Úr bölcs 
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döntésében (2. számú melléklet). Keresztes Péter arra kérte Kaszásné Mészáros Évát, 

hogy a jövőben legyen lehetőség a tématablók MGR-ből használható excel táblába történő 

importálására. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a Rektori Tanácson történtekről. Elmondta, hogy a TVSZ 

módosítást, valamint a Szenátus üléstervét egyhangúlag elfogadta a tanács. Az intézményi 

társaság alapításáról szóló anyagot, 1 tartózkodó szavazattal, szintén támogatta a Rektori 

Tanács. Dr. Lovas Antal (ÉMK dékán) visszavonta az új Msc-s szak indítására vonatkozó 

előterjesztését. Dr. Kulcsár Béla (KSK dékán) előterjesztette a Logisztikai mérnök 

alapszak indítását, melyet a Rektori Tanács az anyag hiányosságaira hivatkozva levett a 

napirendről.   

1.4 Keresztes Péter beszámolt a Vezetői Értekezleten történtekről. Dr. Pokol György  

(VBK dékán) tájékoztatta az értekezlet tagjait a Bioprocess Kft-vel kapcsolatos 

történésekről. Dr. Moson Péter (TTK dékán) elmondta, hogy a Kognitív Tudományi 

Tanszék új helyre költözik, ennek megnyitóján szívesen látják a Vezetői Értekezlet tagjait. 

Keresztes Péter elmondta, hogy a BME Önkéntes Nap sikeresen lezajlott, köszöni a 

résztvevők lelkes segítségét.  

1.5 Keresztes Péter beszámolt a MISz-DIK-MISzISz-EHK Vezetői Értekezleten történtekről. 

Elmondta, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Táborban az apróbb javításokkal is végzett a 

kivitelező, valamint beüzemelték a napkollektorokat. Keresztes Péter tájékoztatta az 

EHK-t, hogy a jövőben, a DIK-es számítógép parkjának teljes lecserélése várható, 17 

darab új gép beszerzése van folyamatban. A Szkéné Színház folyosója lezárásra kerül. 

Amint megkapják az engedélyeket, a bontás megkezdődik. A HŐ épület festésére 

vonatkozóan árajánlatra várunk.  

1.6 Molnár László, a VBK HK elnöke, a Csocsó Klub szellőző berendezésének 

kivitelezésével kapcsolatban írt előterjesztést. A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

Hallgatói Képviselete szellőző berendezést szeretne kiépíttetni a Martos Csocsó Klubban. 

Erre egy 22 millió Ft-os árajánlatot kapott a Kollégiumok Osztály. A VBK HK 

rendelkezésére álló összeg a Kollégiumi Osztályon lévő keretekből 13 millió Ft, melynek 

teljes összegét a berendezésre szeretné fordítani. Az ezen felüli 9 millió Ft-ot a kötelezően 

felújításra fordítandó részből 3 éven keresztül, évi 3 millió Ft-tal törlesztenék (3. számú 

melléklet). Az EHK egyhangúlag támogatta az előterjesztést.     
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1.7  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy az Önkéntes Napról cikk készült (4. számú 

melléklet). 

1.8  Berzlánovich Imre előterjesztette a Sportrendezvény Pályázat kiírását, melyet az EHK 

egyhangúlag támogatott (5. számú melléklet). 

1.9  Berzlánovich Imre előterjesztette, hogy az EHK támogassa a Villanyfényes 

focibajnokságot résztvevőnként 500 Ft-tal. Az előterjesztést az EHK egyhangúlag 

támogatta.     

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

Támpont Irodával kapcsolatban elmondta, hogy a Köztársasági Ösztöndíj kiírásra került, a 

Csatlakozó kiadványt jelenleg szerkesztik. Amennyiben a kari HK-k szeretnének további 

anyagot küldeni a kiadványhoz, azt Süveges Péternek jelezzék. A Karrier Irodánál és a 

Kulturális Titkárságnál nem történt változás az előző héten elmondottakhoz képest. Az 

Adminisztrációs Csoporttal kapcsolatban elmondta, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Tábort 

véglegesen átvették, még néhány apróbb javítást hajtanak végre. Szabó Imre elmondta, 

hogy a KSK HK részéről még egy vagyonnyilatkozat nem került leadásra.  

1.11  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Zöld Kör vezetőségében változás történt, 

az új elnök Horváth Attila lett.  

1.12  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a pótpályázatok kiírása megtörtént a 

betöltetlen kollégiumi mentor posztokra.  

1.13  Hoffer Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy a gólya DVD-hez kért kari felelősök nevét 

eddig csak a TTK HK küldte meg. Arra kérte a többi kart, hogy hétfő reggel 8 óráig 

küldjék meg a felelősök neveit. 

1.14  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy június 30-án az EHK ülés a megszokottól 

eltérően, 17 órakor kezdődik. 

1.15  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy Kurucz Zoltán, volt GPK-s hallgatói 

képviselő, fellebbező levelet írt az EHK részére, melyben, általa jogosnak vélt közösségi 

ösztöndíj kifizetésének elmaradását kéri számon a Gépészkari hallgatói képviseleten. Az 

EHK megvitatta a kérdést, és ezt követően a GPK HK határozatát és az ösztöndíj 

megállapításának módját helyesnek találta, így az EHK egyhangúlag elutasította Kurucz 

Zoltán fellebbezését (6. számú melléklet). 
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1.16  Keresztes Péter elmondta, hogy Dr. Lajos Tamás (egyetemi tanár) arra kérte az EHK-t, 

hogy a TÁMOP pályázattal kapcsolatosan delegáljon egy egyetemi hallgatói képviselőt. A 

delegált Czinkóczki Krisztián lett.  

1.17  A megüresedett TDK felelős posztra Rácz Tamás jelentkezett, akit az EHK egyhangúlag 

támogatott.   

1.18  Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten tartott 

Belső Oktatási Bizottságot. A bizottságon a TÜR-rel kapcsolatban felmerült kérdéseket 

vitatták meg, valamint a Külső Oktatási Bizottság által említett problémákra kerestek 

megoldást. Hoffer Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy jövő héten, kedden Szenátusi 

Oktatási Bizottság lesz.   

1.19 . Vermes Boldizsár beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a kedden a 

Demján Sándor Alapítvány ellenőrzést tartott az egyetemen. Az ellenőrzés rendben 

lezajlott.  

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

Miklós elmondta, hogy kiírásra kerültek a pót kollégiumi mentori pályázatok. Elmondta, 

hogy PPP felmérések zajlanak, melynek kapcsán a szerződésben található problémákat 

gyűjtik össze. Paragi Miklós arra kérte a kari HK-kat, hogy hívják fel a hallgatók 

figyelmét arra, hogy jobban óvják a felújított részeket a kollégiumokban, ugyanis a Wigner 

Jenő Kollégiumban egy hallgatói figyelmetlenség miatt a fürdőben a vakolat leázott. 

Fekete Dóra tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten egy fegyelmi tárgyaláson vett részt, ahol 

téves tűzriasztás és tiltott helyen való dohányzás miatt egy hallgató szigorú megrovásban 

részesült. Fekete Dóra elmondta, hogy kedden egy KEOP-os megbeszélésen vett részt, 

ahol a Bercsényi Kollégium felújítására beadott pályázatokat értékelték. Az első helyezett 

kizárásra került, így a 2. helyezett céggel veszik fel a jövőben a kapcsolatot. Fekete Dóra 

elmondta, hogy a BKO dolgozói túlterheltek, melynek következtében előfordulhat, hogy 

csúszni fog a Vásárhelyi Pál Kollégium felújításának befejezése. Fekete Dóra tájékoztatta 

az EHK-t, hogy a Bercsényi Kollégium felújítása idején nem lehet a kollégium tornatermét 

igénybe venni. A nyári kollégiumi jelentkezések lezárultak, az adatokat megkapták. Az 

őszi kollégiumi jelentkezés kiírásra került. Fekete Dóra arra kérte a hallgatói képviselőket, 

hogy amennyiben további problémák merülnek fel a jelentkezéssel kapcsolatban, akkor azt 

egy KKB-n  beszéljék meg.  
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1.21  Kovács András beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a 

Köztársasági Ösztöndíj kiírásra került és elindult a jelentkezés. A pályázatokat  

2011. július 1-jén 12 óráig lehet leadni.   

 

Egyebek: 

2.1 Králik Attila megköszönte az Önkéntes Napon nyújtott segítséget. A pontos beszámoló 

következő ülésen kerül bemutatásra, valamint akkor sorsoljuk ki az Önkéntes Napon részt 

vett hallgatók között a felajánlott nyereményeket.  

2.2 Kálmán László felhívta az EHK figyelmét arra, hogy 2011. június 28-án Belső Gazdasági 

Bizottság lesz.  

2.3 Paragi Miklós jelezte, hogy nem tud részt venni a következő Szenátusi Gazdasági 

Bizottságon. Helyette Virányi Ágnes képviseli majd az EHK-t. 

 2.4 Kovács András arra kérte a hallgatói képviselőket, hogy hirdessük a karon a Köztársasági 

Ösztöndíjat.   

2.5 Fekete Dóra tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten volt HJB. 

2.6 Az EHK áttekintette a Vállalások listáját.  

2.7 Keresztes Péter felhívta az EHK figyelmét arra, hogy az 50-es szám alatt található 

tárgyalótermet is lehet használni.  

 

 

Következő EHK ülés: 

 

2011. június 23. (csütörtök) 18:00 

  

 

 Szentesi Anett Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2011. június 16. 
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Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Levél a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól (Köztársasági Ösztöndíj) Wallnerné Zsurka Ágnes 

2. Levél Dr Réthelyi Miklós részére Molnár László 

3. Csocsó Klub szellőző berendezésének kivitelezése Keresztes Péter 

4. Cikk az Önkéntes Napról Keresztes Péter 

5. Sportrendezvény Pályázat Keresztes Péter 

6. Kurucz Zoltán fellebbezése Keresztes Péter 

 

 

 


