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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. június 23-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Andrási Norbert, 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 Keresztes Péter köszöntötte az EHK új tagját, Andrási Norbertet, aki a Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar delegáltja. 

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

Kulturális Titkársággal kapcsolatban elmondta, hogy az R épületben a Diákközpont által 

üzemeltetett R-Klub 2009-es megszűntetésével, a klubtevékenység a K épület I. emeletére 

kerül át. Azonban a K épület adottságai miatt, valamint a szervezeti egységek panaszai 

alapján, a korábbi R-Klubnak megfelelő tevékenységű Klub így nem üzemeltethető. 

Szabó Imre javasolta, hogy a fentiek alapján a Kulturális Titkárság feladatköréből, a 

korábbi R-Klub által ellátott tevékenységi kör kerüljön ki. Az Egyetemi Hallgatói 

Képviselet egyhangúlag támogatta Szabó Imre javaslatát. 

1.3 Németh Ádám beszámolt a MISz Nonprofit Kft. ügymenetében történt változásokról. A 

BME Printer Kft.-vel kapcsolatban elmondta, hogy a HŐ épületbe való átköltöztetése 

folyamatban van, a nyári leltár előkészítése megkezdődött, az üzlet a jövő héten korlátozott 

nyitva tartással üzemel. A BME Könyvesbolt 2011. június 24-én a nyári időszakra bezár, 

és az E épületbe való átköltöztetése is megkezdődik. 

1.4 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2011. június 27-én, hétfőn 13 órától Szenátus 

lesz. 2 szenátusi tag helyére delegált az EHK újabb egyetemi hallgatói képviselőket. 

Hoffer Dávid és Rácz Tamás jelentkeztek a helyek betöltésére, akiket az EHK 

egyhangúlag támogatott. 

1.5 Az EHK áttekintette a 2011. június 27-ei Szenátus napirendi pontjait. Ezek a következők: 

Javaslat Kossuth-díj és Széchenyi-díj, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend 

lovagkeresztje és a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetések 

http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20110627/1_kitunt.pdf
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20110627/1_kitunt.pdf
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adományozására; A belső ellenőrzési csoportvezetői pályázatok véleményezése, illetve 

döntés a pályázatok rangsorolásáról; A BME Tanulmányi és vizsgaszabályzatának 

módosítása; BME OMIKK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása melléklet, 

Intézményi társaság alapítása a BME Diákközpontban; Javaslat a BME Szenátusának 

üléstervére a 2011/2012-es tanévben; Tájékoztató a BME „CH” épülettel kapcsolatos 

Kártérítési Egyezségről; Javaslat Logisztikai mérnöki (BSc) alapszak indítására; Egyebek. 

1.6 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Operatív Értekezleten történtekről. Elmondta, hogy az 

MGR-t javítják, pénteken verzióváltásra kell számítani, és a rendszert vasárnap kapcsolják 

vissza. Az Egyetemi Hallgatói Képviselőknek a jövőben várhatóan titoktartási szerződést 

kell aláírniuk. Keresztes Péter elmondta, hogy a BME Hauszmann utcai sporttelepével 

kapcsolatos szerződés, módosításra kerül, valamint végső egyeztetési állapotba került 

Közlekedésmérnöki Kar AE épületi területének részleges bontása. 

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2011.06.20-án Rendkívüli Rektori Tanácson 

vett részt, melyen a Javaslat Logisztikai mérnöki (BSc) alapszak indítására előterjesztést 

valamint az OMIKK SzMSz módosítását tárgyalták meg.  

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

Dr. Moson Péter (TTK Dékán), az Athens Program támogatásának megvalósításával 

kapcsolatban szólalt fel az értekezleten. Ezzel kapcsolatban a Dékán úr levélben 

megkereste Keresztes Pétert, hogy egy esetleges EHK általi támogatás is megvalósuljon 

(1. számú melléklet). Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Kutatóegyetemi 

rendezvény 2011. június 22-én sikeresen lezajlott. Dr. Moson Péter tájékoztatta az 

értekezlet tagjait arról, hogy az ERASMUS ösztöndíjjal kapcsolatos Rektori Utasítás 

módosítása még nem készült el. Dr. Becker Gábor (ÉPK Dékán) a dékáni talárok kapcsán 

jelezte problémáit az értekezlet tagjai felé.  

1.9 Keresztes Péter beszámolt a Gazdasági Tanácson történtekről. A tanács megvitatta a BME 

Diákközpontban létesítendő Intézményi Társaság alapításáról szóló előterjesztést. Az 

alapításról szóló előterjesztést a Gazdasági Tanács 7-1-1 arányban támogatta azzal a 

feltétellel, hogy a következő Gazdasági Tanácsra készüljön üzleti terv az előterjesztéssel 

kapcsolatban, mert a Gazdasági Tanács által elfogadott üzleti terv nélkül az anyag nem 

kerülhet a Szenátus elé. Kettő külső tag is jelezte, hogy segít az üzleti terv elkészítésében.  

http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20110627/2_BELSOELL.pdf
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20110627/2_BELSOELL.pdf
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20110627/3_TVSZmod.zip
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20110627/3_TVSZmod.zip
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20110627/4_OMIKKSZMSZ.doc
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20110627/4_OMIKKSZMSZmell.doc
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20110627/5_DIK_Kftalapit.doc
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20110627/6_Szulesterv.pdf
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20110627/6_Szulesterv.pdf
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20110627/8_KSKBSc.zip
http://www.rektori.bme.hu/to/intra/szenat/szenathat/20110627/8_KSKBSc.zip
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1.10  Keresztes Péter beszámolt a DIK-EHK-MISz-MISzISz vezetői értekezleten történtekről. 

Elmondta, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Táborba 2 darab asztali számítógépet helyeznek el, 

valamint a nyári táborozásra üzembe helyezik a tábori internetes kapcsolatot. Keresztes 

Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Műegyetemi Ifjúsági Egyesület, valamint a 

Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány nyertek az NCA pályázaton. 

1.11 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy azoknak a szervezeteknek, amelyek a BME 

valamely épületét vagy termét telephelyként vagy székhelyként használják,  

2011. július 1-től kötelező bérleti díjat (minimum 50.000 Ft) kell fizetniük. A témával 

kapcsolatban Kaszásné Mészáros Éva (gazdasági és műszaki főigazgató) küldött 

tájékoztató levelet az átfogó szervezeti egységek vezetői részére (2. számú melléklet). 

1.12  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, Dr. Mihály Györgynek (EHBDT elnök) küldött 

levél tartalmáról (3. számú melléklet). 

1.13  Hoffer Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy minden kar megküldte részére a gólya CD 

felelősök elérhetőségeit.  

1.14 Keresztes Péter ismételten felhívta az Egyetemi Hallgatói Képviselők figyelmét arra, 

hogy 2011. június 30-án az EHK ülés a megszokottól eltérően, 17:00-kor kezdődik. 

1.15  Keresztes Péter felhívta az Egyetemi Hallgatói Képviselők figyelmét arra, hogy az iroda 

rendben tartására vonatkozó kéréseknek tegyenek eleget. 

1.16  Keresztes Péter megkérte Kovács Andrást, hogy a TÁMOP 422 Pályázaton nyertes 

szakkollégiumok által elnyert támogatási összegek, szakkollégiumi bontásban, kerüljenek 

kiküldésre az EHK levelezőlistájára.  

1.17  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Táborban a nyár 

folyamán a táborvezetői feladatokat Medvey Ádám fogja ellátni. 

1.18 Kovács András előterjesztette a Sztoczek József ösztöndíj kiírását, melyet az EHK 

egyhangúlag támogatott (4. számú melléklet). 

1.19  Králik Attila beszámolt az Önkéntes Napon részt vett hallgatói létszámról. Elmondta, 

hogy az ÉMK-ról 108-an, a GPK-ról 234-en, az ÉPK-ról 81-en, a VBK-ról 70-en, a VIK-

ről 63-an, a KSK-ról 56-an, a TTK-ról 47-en, a GTK-ról pedig 110-en vettek részt az 

eseményen, ezeken felül pedig 73 külsős jelent meg a rendezvényen.  
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1.20  Az Egyetemi Hallgatói Képviselet kisorsolta az Önkéntes Napon részt vett hallgatók 

között, a felajánlott EFOTT heti jegyeket, valamit a BME Egyetemi Napok belépőket. A 

nyertesek listája megtekinthető az EHK honlapján. 

1.21 Hoffer Dávid beszámolt az oktatási területen történtekről. Elmondta, hogy a héten 

egyeztetett Szabó Mihállyal, a TÜR-rel kapcsolatban felmerült kérdésekről. Ezzel 

kapcsolatban elmondta, hogy szeptembertől láthatóak lesznek a Neptunban a tantárgyak 

előkövetelményei. Hoffer Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy hétfőn Belső Oktatási 

Bizottságot tartott, melynek keretein belül a tanszéki kompenzációs díjakkal kapcsolatos 

kérdéseket beszélték át. Hoffer Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy Oktatási 

Dékánhelyettesi Értekezleten vett részt. Az értekezlet tárgyalta a tantárgyfelvétel 

megkezdésének időpontját. Az EHK egyhangúlag támogatta, hogy a tárgyfelvétel a 

vizsgaidőszak 2. hetének 2. napján kezdődjön. 

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

szociális támogatást 3 hallgatónak nem tudtuk kiutalni, így ők várhatóan 2011. július 10-én 

kapják meg a támogatást a doktoranduszoknak fenntartott időpontban. Paragi Miklós arra 

kérte Vermes Boldizsárt, hogy a közeljövőben hívjon össze Külső Szociális Bizottságot. 

Vermes Boldizsár arra kérte a kari szociális referenseket, hogy felmerülő problémáikat, 

kéréseiket, a fiatal értelmiséghez hűen, átgondolt és kulturált módon közvetítsék az 

Egyetemi Hallgatói Képviselet felé. 

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

Miklós arra kérte a kari hallgatói képviselőket, hogy a kari rendezvények bejelentésére 

különösen figyeljenek oda, hiszen ezáltal sok felesleges konfliktus és probléma 

elkerülhető. A legutóbbi ilyen eset a Schönherz Zoltán Kollégiumban fordult elő. Paragi 

Miklós elmondta, hogy a pót Mentori Pályázatok leadási határideje a holnapi nap 

folyamán lejár. A Martos Flóra Kollégium tető javítására beérkezett pályázatok bontása 

megtörtént, az eredmény kihirdetésre került. Fekete Dóra elmondta, hogy a nyári 

kollégiumi szobabeosztásokat minden kar megküldte a részére.  

1.24  Kovács András beszámolt a pályázat területén történtekről. Elmondta, hogy a Sztoczek 

József ösztöndíj kiírása megtalálható lesz a BME honlapján, valamint ezzel kapcsolatban 

egy tájékoztató Neptun üzenet is kiküldésre kerül. Kovács András elmondta, hogy 
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Perényi Andreával (esélyegyenlőségi koordinátor) egyeztetett az Esélyegyenlőségi 

Pályázatok kiírásával kapcsolatban.  

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a Vállalások listáját. 

2.2 Paragi Miklós elmondta, hogy a Komplex Jogtárral kapcsolatban árajánlatot kapott az 

adatok bevitelére vonatkozóan.  

2.3 Kovács András elmondta, hogy a Hallgatói Külügyi Testület elnöke és a tagszervezetek 

elnökei beszámoltak előző éves tevékenységükről, melyről írásos beszámolót is küldtek. 

Kovács András elmondta, hogy részt vett a Tudástranszfer, Workshop elnevezésű 

rendezvényén.  

2.4 Hoffer Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy HÖOK választmányon vett részt. 

2.5 Vermes Boldizsár arra kérte a kari hallgatói képviseleteket, hogy a gólyatábor 

jelentkeztetéshez szükséges adatokat küldjék el részére 2011. június 28. 12:00-ig, azok a 

karok akik nem küldenek a fentiekhez kapcsolódó információkat, elfogadják a többi kar 

igényei által kialakított rendszert. Vermes Boldizsár felhívta a figyelmet arra, hogy az 

előző ülésen hozott döntésnek megfelelően, a gólyatáboros jelentkezésen túl, a 

gólyatáborok részvételi díjának befizetése is (bankkártyás vagy átutalásos) a 

portálrendszeren kerül lebonyolításra. 

 

 

Következő EHK ülés: 2011. június 30. (csütörtök) 17:00 

 

 

Budapest, 2011. június 23. 

 

 

 

 Szentesi Anett Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 
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Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Dr. Moson Péter levele Keresztes Péter 

2. Kaszásné Mészáros Éva levele a 3/2011. (01.07.) számú Főigazgatói Körlevél kiegészítéséről Keresztes Péter 

3. Keresztes Péter levele Dr. Mihály György részére Keresztes Péter 

4. Sztoczek József Ösztöndíj előterjesztése Kovács András 

 


