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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. szeptember 1-jén 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 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. A 

Támpont Irodával kapcsolatban elmondta, hogy a 2011/12-es év, őszi félévének kifizetési 

időpontjait a héten véleményeztetik, a pontos dátumok a következő ülésre várhatóak. 

A Kulturális Titkársággal, és a Karrier Irodával kapcsolatban, a múlt héten elmondottakhoz 

képest nem történt számottevő változás. Az Adminisztratív Csoporttal kapcsolatban 

elmondta, hogy a tanév 1. gazdasági dékánhelyettesi ülése 2011. szepterber 2-ára lett 

összehívva. Szabó Imre tájékoztatta az EHK-t, hogy a Szkéné Színház felújítása 

folyamatban van, a munkálatok várhatóan 1 hónapon belül lezáródnak. Szabó Imre 

beszámolt arról is, hogy a lellei tábor elszámolását Gál Tibor (a táborozáshoz kapcsolódó 

rendkívüli költségek is!) készíti, észrevételekkel hozzá lehet fordulni. Szabó Imre 

tájékoztatta az EHK-t, hogy a Műegyetemi Állásbörze, 2011. október 12. és 13-a között 

kerül megrendezésre.  

Hoffer Dávid jelezte, hogy a Támpont Irodával kapcsolatban panasz érkezett hozzá 

hallgatói részről, hogy nem volt teljes körű az információszolgáltatás. Szabó Imre 

biztosította az EHK-t arról, hogy kivizsgálja az esetet. 

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

Elmondta, hogy az Egyetemi Büfék Üzemeltetésére kiírt pályázatok lezárultak. Németh 

Ádám tájékoztatta az EHK-t, hogy a Vásárhelyi Pál Kollégiumban üzemelő büfé teljes 

felújítása és átalakítása megtörtént, meleg konyha kialakítására kerül sor, valamint a büfé 

előtti közösségi tér teljes bútorcseréje is a közeljövőben várható. A BME Ajándékboltjával 

kapcsolatban Németh Ádám elmondta, hogy az üzletet a nyár folyamán felújították, 

valamint frissítették a teljes árukészletet.  
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Németh Ádám az Egyetemi Napokkal kapcsolatban elmondta, hogy megkötötték az 

együttműködési megállapodást Hoffmann Tamás Polgármester úrral. A helyi hatóságokkal 

egyeztettek a rendezvénnyel kapcsolatban, valamint részt vettek egy helyszíni bejáráson is. 

Németh Ádám elmondta, hogy az őszi Műegyetemi Állásbörze kiállítói létszáma 

várhatóan el fogja érni a tavaszi nagyságrendet. Elmondta, hogy a nyár folyamán a 

Pénzügyi Csoport létszámát növelték, új könyvelő került felvételre. Németh Ádám a BME 

Printerrel kapcsolatban elmondta, hogy a nyár folyamán lezajlott a BME Copy üzlet 

átköltöztetése az E épületből a HŐ épületbe. Beüzemelték az új színes nyomdagépet, 

valamint bevezetik az úgy nevezett copy shop rendszert, mely az önkiszolgáló 

fénymásolást teszi lehetővé, így is könnyítve és gyorsítva a fénymásolások menetén. 

Németh Ádám tájékoztatta az EHK-t arról, hogy a BME Jegyzetbolt is átköltözött a 

nyáron a V2 épületből az E épületbe a BME Copy helyére. Az üzlet nyitva tartása 

változatlan marad az előző félévekhez képest.  

Németh Ádám a Szkéné Színházzal kapcsolatban elmondta, hogy a színház sikeresen 

pályázott működési pályázatra, ennek köszönhetően 3 új munkatárs került felvételre. 

A HÉROSZ-MISZ Kft-vel kapcsolatban elmondta, hogy a Q épület 4. emeletén lévő büfét 

átalakítják egy exkluzívabb szolgáltatásokat kínáló kávézóvá. Németh Ádám elmondta, 

hogy felszámolták a hallgatói foglalkoztatást a klubok üzemeltetésével kapcsolatban. Ezt a 

területet érintő feladatokat a továbbiakban főállású alkalmazottak, Czikó Norbert, Kovács 

Viktor és Weidmann Mihály fogják végezni. 

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

Főigazgató Asszony beszámolt az MGR aktuális állapotáról. valamint tájékoztatta az 

értekezlet résztvevőit, hogy a felsőoktatásban, maradványtartási kötelezettség bevezetésére 

lehet számítani. 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Vezetői Értekezleten történtekről. Az értekezlet 

keretein belül átbeszélték a Tanévnyitó ünnepség részleteit (1. számú melléklet). Andor 

György (általásnos rektorhelyettes) beszámolt az egyetemen folyó felújítások aktuális 

állapotáról. Ismételten szó esett a BME megjelenéséről, a Lánchídon megrendezésre kerülő 

Tudomány Hídja rendezvénnyel kapcsolatosan. Keresztes Péter elmondta, hogy a 

Tanárképzéssel kapcsolatos újonnan elkészített anyagot a Vezetői Értekezlet tagjai 

egyhangúan támogatták.  
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1.5 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Köztársasági Ösztöndíj, a József Nádor 

Ösztöndíj, valamint a Sztoczek József Ösztöndíj átadó ünnepsége 2011. szeptember 12-én, 

16 órakor kerül megrendezésre. Minden Egyetemi Hallgatói Képviselő megjelenése 

kötelező. 

1.6 Keresztes Péter arra kérte a kari hallgatói képviseleteket, hogy olvassák el Dobránszky 

János úr levelét (2. számú melléklet), majd jövő csütörtökön 12:00-ig küldjék meg 

hivatalos levélben véleményüket, állásfoglalásukat a témával kapcsolatban.  

1.7 Králik Attila fel lett szólítva, hogy a HK utánpótlással kapcsolatos bizottságot hívja 

össze.  

1.8 Keresztes Péter újfent arra kérte az Egyetemi Hallgatói Képviselőket, hogy minden olyan 

dokumentumot, amelyek a munkájukkal kapcsolatosak, folyamatosan archiváljanak a 

megfelelő helyen (R meghajtó).  

1.9 Andrási Norbert elmondta, hogy a hiányzó pályázati „to do” dokumentumok elkészítése 

folyamatban van. A dokumentumok várhatóan a jövő hétre készülnek el.  

1.10  Czinkóczki Krisztián elmondta, hogy a következő hetekben HKT bizottsági ülést hív 

össze. 

1.11  Paragi Miklós elmondta, hogy jövő héten tájékoztatja az EHK-t arról, hogy melyik karok 

küldték el neki határidőre a kollégiumi rendezvényeik programját.  

1.12  Szentesi Anett elmondta, hogy a VBK és az ÉMK kivételével, minden kar elküldte 

számára a kari Esély-mentorok nevét és elérhetőségeit.  

1.13  Keresztes Péter ismertette Nagy Dávid (HÖOK elnök) levelét a felsőoktatási törvény 

állapotának jelenlegi helyzetéről, valamint az ezzel kapcsolatos várható jövő heti 

eseményekről (3. számú melléklet).  

1.14  Keresztes Péter arra kérte Králik Attilát, hogy a jövő héten hirdesse ki azt a kart, amely 

az Önkéntes napon legnagyobb arányban képviseltette magát. 

1.15  Kovács András előterjesztette a kollégiumi öntevékeny csoportok részére kiírt Videó 

pályázat kiírását (4. számú melléklet). Kulcsár Bence javasolta, hogy a pályázati adatlapot 

csak számítógéppel lehessen kitölteni. A pályázat leadási határideje 2011. szeptember 8.  

12 óra. Az EHK az előterjesztést és a javaslatot egyhangúlag támogatta.  

1.16  Berzlánovich Imre beszámolt a MEFOB és Universitas versenyekre utaztatott hallgatók 

azon költségeiről, melyek nem szerepeltek az eddig megszavazott támogatási keretben. 
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Berzlánovich Imre előterjesztése szerint az EHK a Jó tanuló - Jó sportoló díjátadó 

ünnepség költségeit vállalja. A sportszer beszerzéseket, a testnevelési tanszék póló 

beszerzéseit, a tájfutó nap költségeit, valamint a Hauszmann Alajos utcai sporttelep bérleti 

díját ne támogassa (5. csatolt dokumentum). Az EHK az előterjesztést egyhangúlag 

elfogadta. 

1.17 Hoffer Dávid beszámolt az oktatási területen történtekről. Megköszönte Farkas Tímea 

munkáját, a TÜR-ben történt változásokról készült dokumentum elkészítéséért. Az 

összefoglaló dokumentum a héten kiküldésre kerül a karok részére. Hoffer Dávid 

tájékoztatta az EHK-t, hogy a jövő héten Belső Oktatási Bizottságot hív össze.  

1.18  Vermes Boldizsár beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

folyamatosan zajlottak a bírálói vizsgáztatások. Az eddigi 46 vizsgázóból 33-an tettek 

sikeres vizsgát. Vermes Boldizsár elmondta, hogy amennyiben a kari hallgatói 

képviseletek nem tudják tárolni a 2010/11/1-es szociális pályázatokat, akkor azokat be 

lehet hozni az EHK irodába. Vermes Boldizsár elmondta, hogy a jövő hét folyamán külső 

szociális bizottságot hív össze.  

1.19  Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Paragi Miklós 

előterjesztette a kollégiumi férőhellyel kapcsolatos fellebbezéseket, melyeket az EHK 

egyhangúlag elfogadott. Paragi Miklós tájékoztatta az EHK-t, hogy a jövő héten Belső 

Kollégiumi Bizottságot hív össze.  

1.20  Kovács András beszámolt a pályázat területén történtekről. Elmondta, hogy elkészültek 

az oklevelek a Köztársasági Ösztöndíj, a József Nádor Ösztöndíj és a Sztoczek József 

Ösztöndíj díjátadó ünnepségére.  

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a Vállalások listáját. 

2.2 Fekete Dóra érdeklődött, hogy a hallgató képviselet részére összeállított ZH megírása 

mikorra várható. Az időpont még egyeztetés alatt áll.   

2.3 Berzlánovich Imre elmondta, hogy a holnapi nap folyamán teremelosztó HSB ülésen vesz 

részt. Berzlánovich Imre tájékoztatta az EHK-t, hogy árajánlatot kapott a Gold Centerből 

focipálya bérlésére. Véleménye szerint a pályák mérete nem megfelelő. Berzlánovich 
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Imre tájékoztatta az EHK-t, hogy az Egyetemi Sportnap 2011.szeptember 15-én, 

csütörtökön kerül megrendezésre. 

2.4 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Műhelyben megjelenő cikkeket, 

hirdetéseket, Szabó Zsolttal kell egyeztetni.  

2.5 Virányi Ágnes arra kérte a karokat, hogy mihamarabb küldjék meg részére azon tantárgyak 

nevét, amelyeket videó felvételen szeretnének rögzíteni, hogy azok elérhetőek lehessenek a 

video.bme.hu honlapon.  

2.7 Hoffer Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy jövő héten HÖOK választmányi ülésen fog részt 

venni.  

2.8 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2011. október 1-2. között HÖOK Közgyűlés 

lesz.  

 

 

Következő EHK ülés: 2011. szeptember 8. (csütörtök) 18:00 

Következő BOB: 2011. szeptember 

Következő BKB: 2011. szeptember 

Következő KSZB:  2011. szeptember 

 

 

Budapest, 2011. szeptember 1. 

 

 

 

 

 Szentesi Anett Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 
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Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Forgatókönyv a 2011/12. tanév tanévnyitó ünnepélyére Keresztes Péter 

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

3. Nagy Dávid levele Keresztes Péter 

4. Pályázati felhívás kollégiumi öntevékeny csoportok támogatására Kovács András 

5.  MEFOB előterjesztés Berzlánovich Imre 

 


