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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. január 13-án tartott üléséről 

 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Domján Zsolt, Fekete Dóra, Hamvas 

Mihály, Hoffer Dávid, Kálmán László, Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Kulcsár 

Bence, Medvey Ádám, Paragi Miklós, Szentesi Anett, Vermes Boldizsár 

 

Késett: Rozgonyi Eszter 

 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre röviden ismertette a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokat. 

A Diákközpont új helyére költözött, a K ép. I. emelet 42-be. A költözéssel párhuzamosan 

megkezdődtek a felújítások a K ép. I. emelet 51-es helyiségben. Szabó Imre tájékoztatta az  

EHK-t, hogy a bútor, gépjármű, és informatikai cikkek beszerzési, továbbá megbízási 

szerződések kötési moratóriuma lejárt. A saját bevétellel rendelkező KHK-k, így költhetnek 

ezekre a tételekre is. 

1.2 Keresztes Péter beszámolt az elmúlt időszak vezetői értekezleteiről. A főigazgató asszony 

itt elmondta, hogy az Egyetemi kifizetések decemberben nem lépték túl a kormány által 

szabott kereteket. Vajta László tájékoztatta az értekezleten jelenlévőket, hogy idén a 

Felsőoktatási Minőségi díjért a Villamosmérnöki és Informatikai Kar indul. Keresztes 

Péter felhívta a figyelmet arra, hogy APEH-nyugdíjpénztári bejelentéseket ellenőrző 

vizsgálat indul az Egyetemen. Ezen túl elmondta, hogy az Egyetemnek idén is vissza kell 

fizetnie az el nem költött szakképzési hozzájárulásokat. Az értekezleten Andor György 

elmondta, hogy az Intézményfejlesztési Terv keretein belül több épület tervezése zárul, így 

nyárig kiírhatóak a közbeszerzések, és szeptemberig a megvalósítás is befejeződhet. Az 

értekezleten Molnár Csaba prezentálta a K épület belső arculatának rendezésére vonatkozó 

anyagokat. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt az operatív értekezletről. Itt Péceli Gábor elmondta, hogy a 

Gazdasági Tanács szerkezete átalakul. A Tanács tagjai: a Rektor, a Gazdasági és Műszaki 
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Főigazgató, négy Minisztériumok által és három az Egyetem részéről delegált tag vesz részt 

a munkában. 

 

-Rozgonyi Eszter megérkezett- 

 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a DIK-MISZ-EHK-MISZISZ vezetői értekezleten történtekről. 

Tájékoztatta az EHK-t, hogy a GTK ajánlatot kért a BME Printer Kft.-től tankönyvek 

előállítására. Ezen túl elmondta azt is, hogy a nem DIK-es gazdasági csoport bővülni fog, 

Németh Ádám felvételi meghallgatásokat folytat. 

1.7 Keresztes Péter beszámolt arról, hogy a KTH Nemzetközi Oktatási irodája a jövőben kettő 

részre válik. 

1.8 Keresztes Péter beszámolt arról, hogy a Felsőoktatási intézményekben működő 

tehetséggondozó műhelyek és kutatóműhelyek támogatása című pályázatban, melynek 

beadási határideje 2011. január 20-a, előnyt élveznek majd a Szakkollégiumok. A pályázat 

teljes mértékben támogatott. Az elnyerhető összeg 600 000 Ft és 1,5 millió Ft között lehet. 

1.9 Keresztes Péter elmondta, hogy a 3/2011-es főigazgatói körlevél szerint 2011.február 28-

ig együttműködési szerződést kell kötni az Egyetem nevét vagy az Egyetemet Székhelyként 

használó szervezetekkel. Ennek eddig egyedül a hallgatói szervezetek tettek eleget. 

1.10 Keresztes Péter beszámolt arról, hogy a BME Szentgyörgyi Albert Szakkollégium 

Egyesülete a Műegyetem rkp. 3. címre volt bejelentve, majd előzetes bejelentés nélkül 

átjelentették magukat a Martos Flóra Kollégiumba. 

1.13 Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a helytelenül 

küldött NEPTUN üzenet korrigálásával kapcsolatban intézkedett. 

1.14 Keresztes Péter felkérte Hamvas Mihályt, hogy a Matematika A1 tantárggyal 

kapcsolatos problémák ügyében járjon el. 

1.15 Hamvas Mihály beszámolt arról, hogy Dr. Lovas Antal növelte a Gyógy-és strandfürdők 

tantárgy helyeit 200 fővel, valamint a Duna és a Víztáj védelem című tantárgyak is 250-250 

főre lettek bővítve. 

1.16 Keresztes Péter elmondta, hogy a BME portál-honlap továbbfejlesztésével, és az EHK 

által üzemeltetett honlapok lefejlesztésével Kreutzer Richárdot és Dibó Zoltánt bízta meg. 

Megkérte továbbá Kerkay Pétert, hogy továbbra is segítsen a specifikációk elkészítésében. 

1.18 Keresztes Péter beszámolt arról, hogy az E épületben a fűtésrekonstrukció elkészült. 



 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.I.em.41. 
Hallgatói Önkormányzat Tel.: 463-3836, Fax: 463-3718 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu 

 

1.19 Az EHK egyhangú szavazás után Farkas Györgyöt választotta a Gazdasági Tanács EHK 

által támogatott tagjának. (16 támogató szavazat) 

1.20 Az EHK 15-0-1 arányú szavazás után Berzlánovich Imrét választotta az EHK 

sportfelelősi posztjának betöltésére. 

1.21 Vermes Boldizsár tájékoztatta az EHK-t, hogy az ÉPK HK által megválasztott kollégiumi 

mentorokkal kapcsolatban probléma merült fel, miszerint 2 megválasztott kollégiumi 

mentor, a kiírás feltételeitől eltérően, nem jelezte e-mailben jelentkezési szándékát a poszt 

betöltésére, valamint 1 fő, szintén megválasztott kollégiumi mentor fegyelmi ponttal 

rendelkezik, ami kizáró okot jelent a poszt betöltésére.  

1.22 Keresztes Péter szavazást terjesztett elő a problémás esetek kérdésében. 

1.23 Az EHK 8-4-4 arányú szavazás után nem támogatta a fegyelmi ponttal rendelkező 

kollégiumi mentor posztja betöltésének engedélyezését.  

1.24 Az EHK 9-6-1 arányú szavazás után úgy döntött, hogy támogatják azon két hallgató 

kollégiumi mentori posztjuk betöltését, akik e-mailben nem küldték meg jelentkezési 

szándékukat. 

1.25 Az EHK 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta a kollégiumi mentor listákat. 

1.26 A BME EHK16-0-0 arányú szavazás után, egyhangúan támogatta Keresztes Péter 

előterjesztését, miszerint: 

A BME Kollégiumait székhelyként kizárólag társadalmi szervezetek jegyeztethetik be 

(Egyesület, Alapítvány), melyek bejegyzését a Kollégiumok Osztálynál valamely Kari 

Hallgatói Önkormányzat kezdeményezi, és Alapító Okirataikban az alábbiaknak kell 

teljesülnie: 

• a Társadalmi Szervezet célja kizárólag a székhelyként feltüntetendő kollégium tagjainak 

szakmai, tudományos és közösségi tevékenységének támogatása, 

• a Társadalmi szervezet Vezető testületébe, valamint a Felügyelő Bizottságába a tagokat, 

a bejegyzést kezdeményező kari hallgatói önkormányzat, a képviselőikre vonatkozó 

választási szabályok szerint delegálja azzal a kitétellel, hogy nem a hallgatói 

önkormányzat tagja is minősített többséggel (2/3-os támogatás) delegálhatók. 

1.27 Hamvas Mihály tájékoztatta az EHK-t arról, hogy az ÉPK-n az órarend nem készült el 

időben, azért kezdődött az építész hallgatók tantárgyfelvétele a többi karhoz képest kettő nap 

csúszással. 

1.28 Hamvas Mihály beszámolt arról, hogy a NEPTUN-ban történt leállást a tárgyfelvétel 

megkezdésekor a 12.000 hallgató együttes bejelentkezési szándéka okozta. 
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1.29 Hamvas Mihály elmondta, hogy az ÉPK tárgyfelvétele alatti üzemszünetet egy pont 

addigra időzített rendszerkarbantartás okozta. 

1.30 Hamvas Mihály tájékoztatta az EHK-t arról, hogy meghatározásra kerültek az MSc 

felvételi ponthatárok, melyek 2011. 01. 14-én lesznek nyilvánosságra hozva. 

1.31 Hamvas Mihály tájékoztatta az EHK-t arról, hogy a KTH becslései alapján a felsőoktatási 

törvény koncepciója szerint a vizsgaszámok korlátozásával az egyetem hallgatóinak mintegy 

18%-át elbocsájtanák (GTK, TTK 4-6%, mérnök karok 20% felett). 

1.32 Hamvas Mihály beszámolt arról, hogy az OHV kérdőíveket a NEPTUN rendszerben 

legenerálták a mai napon. A jövőben a nyelvi tárgyakra is legenerálják ezen kérdőíveket. 

1.33 Hamvas Mihály tájékoztatta az EHK-t arról, hogy a jövő héten lesz Belső Oktatási 

Bizottsági ülés. 

1.34 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatás területén történtekről. Elmondta, hogy a hétvégén 

elindult a szociális rendszer, így már lehet pályázni a következő félévi szociális 

támogatásokra. Rozgonyi Eszter arra kérte az EHK-t, hogy engedélyezze a Kari Hallgatói 

Képviseletek tagjainak vizsgáztatását, szociális támogatásra beadott pályázatok bírálásából. 

A kérést az EHK 16-0-0 arányban támogatta. Rozgonyi Eszter beszámolt arról, hogy 

Süveges Péter egy honlapot készít a jövőben, abból a célból, hogy egyszerűbb legyen a 

kifizetések nyomon követése. Rozgonyi Eszter tájékoztatta az EHK-t, hogy a múlt félévben 

a NEPTUN-ban hibásan, vagy hiányosan megadott számlaszámok miatt elmaradt 

kifizetéseket a jövő héten pótolják. Rozgonyi Eszter elmondta, hogy a Demján Sándor 

alapítvány ösztöndíjának kifizetésére technikai akadály nem áll fent, viszont a pénzügyi 

kódok még nem készültek el. Amint ezek elkészülnek, megkezdődik az ösztöndíj kifizetése. 

Rozgonyi Eszter tájékoztatta az EHK-t, hogy a szociális támogatások eredménye ellen a   

NEPTUN-ban kell majd fellebbezni. 

1.35 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a 

Vásárhelyi Pál Kollégium vizesblokkjára beadott pályázatok közül a legkisebb költségvetésű 

nyert. (kb. 28 millió Ft) Paragi Miklós elmondta továbbá, hogy a nyár folyamán pályázati 

pénzekből a Vásárhelyi Pál és a Martos Flóra kollégiumokban tetőfelújításra kerül sor. 

Paragi Miklós beszámolt arról, hogy megvannak a kollégiumi ki-be- és átköltözési 

időpontok. Paragi Miklós megkérte az EHK, hogy a jövőben ezekről az időpontokról 

szülessen döntés, őszi félév esetén december elején, a tavaszi félévben pedig április végén. 

Paragi Miklós elmondta, hogy 2011. január 13-án volt Belső Kollégiumi Bizottsági ülés, 

ahol felmerült, hogy a Fegyelmi Bizottság jogait ki kellene terjeszteni, valamint terítékre 
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kerültek a lakcímbejelentésekkel kapcsolatos problémák is. Ezeken kívül szóba került még, 

hogy a kollégiumokban kiosztható büntető pontokat kollégiumonként differenciálni kellene. 

1.36 Fekete Dóra tájékoztatta az EHK-t, hogy a következő kettő héten belül szeretne KKB-t 

tartani. 

1.37 Medvey Ádám beszámolt a pályázati területen történtekről. Az Erasmus pályázattal 

kapcsolatos tényeket vázolta fel és elmondta, hogy hétfőn kerül a vezetői értekezlet tagjai 

elé az anyag. Medvey Ádám tájékoztatta az EHK-t, hogy jövő héten belső pályázati 

bizottsági ülést tart, amelynek témája az Erasmus marketing lesz. 

1.38 Keresztes Péter bejelentette, hogy vasárnaptól szerdáig nem lesz elérhető, helyette 

Medvey Ádám megy vezetői értekezletre. 

 

Egyebek: 

 

2.1 Keresztes Péter megkérte az EHK tagjait, hogy figyeljenek az iroda rendben tartására. 

2.2 Hoffer Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy a TDK pályázati adatokból készített kiadvány 

gyártásra kész, valamint a TDK kifizetések is folyamatban vannak. 

 

2.3 Kerkay Péter felhívta a figyelmet, hogy a karok mielőbb küldjék meg részére a jövő évben 

a video.bme.hu-ra felvenni kívánt oktatók névsorát. 

 

2.4 Domján Zsolt mai nappal lemond, Egyetemi Hallgatói Képviselői helyére a VIK HK 

Králik Attilát delegálja. 

 

2.5 Keresztes Péter felkérte Szentesi Anettet, hogy Domján Zsolttal együtt intézkedjenek az 

egyetemi sportnap és regatta megszervezésének ügyében.  

 

2.6 Hoffer Dávid beszámolt a HÖOK választmányi ülésen történtekről. 

 

2.7 Berzlánovich Imre tájékoztatta az EHK-t arról, hogy jövő héten megrendezésre kerül az 

Educatio kiállítás. 

  

2.8 Berzlánovich Imre elmondta, hogy lezárult a hallgatói újságok előállítására kiírt 

közbeszerzési pályázat, melynek eredményét a Kari HK-k részére megküldi. 
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Következő EHK ülés: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Belső Pályázati Bizottság: 

2011. január 21. (csütörtök) 18:00 

2011. január  

2011. január 

  

 

 

 

 Szentesi Anett Keresztes Péter  

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2011. január 13. 

 

 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám: Megnevezés: Készítette/Előterjesztette: 

1. 
BME kollégiumait székhelyként használó szervezetekkel kötendő 
megállapodás  Keresztes Péter 

 

 


