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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. június 30-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Andrási Nobert, Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Farkas Tímea, Fekete 

Dóra, Hoffer Dávid, Kálmán László, Keresztes Péter, Kovács András, Kulcsár Bence, Paragi 

Miklós, Rácz Tamás, Szentesi Anett, Virányi Ágnes 

Kimentését kérte: Králik Attila, Vermes Boldizsár 

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

 

Beszámolók, előterjesztések: 

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

Támpont irodával kapcsolatban elmondta, hogy a holnapi nappal lejár a Köztársasági 

ösztöndíj, valamint a Sztoczek József ösztöndíj leadási határideje. Szabó Imre elmondta, 

hogy a Csatlakozó hétfőn lesz nyomtatásra kész állapotban, 2-3 héten belül pedig 

megtörténik a borítékolás is. A Kulturális Titkársággal kapcsolatban elmondta, hogy a múlt 

heti döntésünk alapján, a jövő héten megkezdődnek az egyeztetések a jogi csoporttal. A 

Karrier Irodával és az Adminisztratív Csoporttal kapcsolatban az elmúlt héten 

elmondottakhoz képest nem történt változás. Szabó Imre elmondta, hogy a Műegyetem 

szervezeti egységeiben a kedd a hivatalos ügyeleti nap a nyári időszakban, azonban a 

Diákközpontban folyamatos ügyelet lesz. Szabó Imre arra kérte az építészkari hallgatói 

képviseletet, hogy a nyár folyamán, az elmaradt 2 vagyonnyilatkozatot jutassák el a 

Diákközpontba. 

1.2 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy az ÉL csarnok közbeszerzési eljárásával 

kapcsolatban új döntés született. 

1.3 Keresztes Péter elmondta, hogy Dr. Vincze Pál ( Testnevelési Központ igazgató) Vocskó 

Mátét szeretné felvenni a Testnevelési Központ dolgozói közé.  

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

Éva (gazdasági és műszaki főigazgató) beszámolójában kitért a gyűjtőszámlával 

kapcsolatos állapotokról, valamint tájékoztatta az Értekezlet tagjait, hogy a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium arra kérte a BME-t, hogy a tárgyi eszköz nyilvántartását, tételesen 

bemutatva, küldje meg. Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy Rektorhelyettes Úr 
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tájékoztatása alapján amennyiben a Belső Ellenőrzési Csoport elköltözik a K.I.43/a-ból, 

úgy a helyiség használati jogát átmenetileg (a helyiség helyén létesítendő lift megépítéséig) 

a DIK-HÖK alrendszer kapja meg.  

1.5 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a 2011. június 27-ei Szenátus rendben 

lezajlott. 

1.6 Keresztes Péter beszámolt a Vezetői Értekezleten történtekről. A Vezetői Értekezlet 

keretein belül, Dr. Péceli Gábor (BME Rektor) értékelte a múlt héten megrendezett 

Kutatóegyetemi rendezvényt, melyet sikeresnek és tanulságosnak talált. Dr. Kövesi János 

(GTK Dékán) az MGR működését kifogásolta. Dr. Moson Péter (TTK Dékán) ismételten 

az Athens Program finanszírozásával kapcsolatban érdeklődött az egyetemi vezetésnél. 

Andor György (Rektor-helyettes) elmondta, hogy kedden megkezdődött az AE épület 

bontása. Az Építészmérnöki Kar, valamint az Építőmérnöki Kar szorgalmazza néhány K 

épületi tanterem felújítását, mely költségek egy részét a Központi tantermekre szánt 

keretből finanszíroznának. 

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

Elmondta, hogy jövő héten megkezdődik a BME Printer Kft átköltöztetése a HŐ épületbe, 

valamint a klimatizálás kiépítése is megvalósul a DIK-HÖK helyiségekben. 

1.8 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t a TTK részéről küldött, matematika szintre hozó 

tanfolyamról szóló anyag tartalmáról (1. számú melléklet). 

1.9 Berzlánovich Imre előterjesztette Imre László versenysport támogatásra benyújtott 

pályázatát, és arra kérte az EHK-t, hogy támogassák a Siófoki Spartacus SE 1. osztályú 

csapatának BME-s hallgatóját 50.000 Ft-tal, aki a Nyári Universiade versenyen venne 

részt, Kínában (2. számú melléklet). Az EHK az előterjesztést egyhangúlag támogatta. 

1.10  Berzlánovich Imre előterjesztette Sándor Áron, Szabados Mihály, Rácz Róbert Bence és 

Simon Gergely versenysport támogatásra benyújtott pályázatát, és arra kérte az EHK-t, 

hogy támogassák a Danubius Nemzeti Hajós Egylet BME-s versenyzőit 4x100.000 Ft-tal 

(azaz 400.000 Ft-tal), akik a 2011. évi moszkvai Egyetemi Európa Bajnokságon vennének 

részt (3. számú melléklet). Az EHK 11-3-0 arányban támogatta az előterjesztést. 

1.11  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Pót Kollégiumi mentor Pályázatokhoz a 

GPK HK és az ÉMK HK is megküldte javaslataikat. A GPK HK a poszt betöltésére Juhász 
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Zoltánt, az ÉMK HK a vezető kollégiumi mentori poszt betöltésére Takács Ádámot 

javasolja. Az EHK a javaslatokat egyhangúlag támogatta. 

1.12 Keresztes Péter arra kérte a VIK HK-t, hogy 7 napon belül feljegyzésben tájékoztassák az 

EHK-t arról, hogy a kialakult fedezet nélküli állapotukat milyen módon kívánják 

megszűntetni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az EHK zárolja az összes költési 

keretét a kari hallgatói képviseletnek, valamint költségvetési biztos ellenőrzi a jövőben a 

VIK HK költéseit.  

1.13  Keresztes Péter arra kérte Németh Ádámot, hogy küldjön beszámolót az EHK 

könyvállományáról.  

1.14  Kovács András elmondta, hogy az IAESTE helyi szervezete szeretné megújítani a 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyre készítettek egy tervezetet. Kovács András 

elmondta, hogy hiányolja a tervezetből az IAESTE, mint BME öntevékeny körre 

vonatkozó szervezeti és működési szabályokat, kiváltképpen a szervezet Egyetemi 

szervezeti struktúrában elfoglalt helyét, a felügyeleti szervét, és a szervezet kapcsolódását 

az Egyetemhez. Kovács András elmondta, hogy elutasítja az országos szervezet vezető 

szerepének túlzott kiemelését az SZMSZ-ben, ugyanis jelen esetben egy, a BME-n 

működő körről és nem egy országos szervezet fiókszervezetéről van szó. Ennek fényében 

azt javasolja, hogy az EHK kérje az SZMSZ 14 napon belül történő megújítását. Kovács 

András javasolta, amennyiben ez nem történik meg, úgy az EHK a szervezetet ideiglenesen 

függessze fel. Az EHK a javaslatot egyhangúlag támogatta. 

1.15  Keresztes Péter beszámolt az EHK 2011-es évre vonatkozó költségvetési tervezetéről. Az 

EHK a HKT éves dologi támogatására 1 millió Ft-t ítélt meg, melyet az EHK egyhangúlag 

elfogadott. Az EHK 12-1-1 arányban támogatta, hogy a BME EHK átvállalja a HÖOK 

BME-s elnökségi tagjának éves jutalmazását. Az EHK 13-0-1 arányban támogatta, hogy a 

jutalmazás mértéke, a HÖOK által elfogadott elnökségi tag jutalmazásának mértékével 

megegyező legyen. Az EHK 13-1-0 arányban elfogadta, hogy az EHK évente, karonként 

250.000 Ft-tal támogassa a kari HK-k továbbképzését.  

Az EHK a költségvetési tervezetet egyhangúlag támogatta. 

1.16  Fekete Dóra beszámolt a kollégium területén történtekről. Elmondta, hogy az őszi 

kollégiumi jelentkezések lezárultak, a listát ma megkapta Tánczos Lászlótól, ezeket a 

holnapi nap folyamán továbbítja a karoknak.  
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Egyebek: 

2.1 Berzlánovich Imre elmondta, hogy a héten Sportbizottsági ülésen vett részt. Az egyetemi 

uszoda öltözőinek felújítása, valamint az Egyetemi Sportnap időpontjára ezek a 

beruházások elkészülnek. A műfüves pályák kivitelezése várhatóan csúszni fog. 

 

 

 

 Szentesi Anett Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2011. június 30. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Matematika szintre hozó tanfolyam bemutató anyaga Keresztes Péter 

2. Versenysport pályázat- Imre László(tenisz) Berzlánovivh Imre 

3. Versenysport pályázat- könnyűsúlyú négypárevezős Berzlánovich Imre 

   

   

   

 


