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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. január 27-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Fekete Dóra, Hamvas Mihály, Hoffer Dávid, Kálmán László, 

Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Králik Attila, Kulcsár Bence, Medvey Ádám, 

Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter, Szentesi Anett, Vermes Boldizsár 

Kimentését kérte: Czinkóczki Krisztián 

Vendég: Szabó Imre (DIK igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

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

Támpont Irodával, a Karrier Irodával és a Kulturális Titkársággal kapcsolatban nem történt 

jelentős változás az elmúlt héten elmondottakhoz képest. Szabó Imre az Adminisztratív 

Csoporttal kapcsolatban megjegyezte, hogy hamarosan megnyílnak a Kari Hallgatói 

Képviseletek 2011. évi keretei, így el tudják számolni a januári számláikat. Elmondta 

továbbá, hogy a DIK-HÖK helyiségek felújítása folyamatosan zajlik. A jövő hét folyamán 

a beruházásokkal kapcsolatban őt kell keresni, mivel Gál Tibor szabadságon lesz. 

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

Mészáros Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszony beszámolt a metróépítésen 

bekövetkezett konténertűzről; az egyetem területén észlelt lopás miatt bekövetkezett testi 

sértésről. Keresztes Péter és Andor György egyeztettek a tervezett tanterem felújítások 

menetrendjéről. Andor György tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy a MAFC 

Vitorlás Szakosztálya beperelte az Egyetemet a Balatonfüredi Üdülőtelep eladása miatt. 

Péceli Gábor rektor úr tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy Mezey Barnával az 

ELTE rektorával együtt egyeztetett Tarlós István főpolgármester úrral a hallgatók főváros 

iránti elkötelezettségéről. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt Kaszásné 

Mészáros Éva előadásokat tartott a GMF most, illetve Őszintén az MGR-ről címekkel. 

Keresztes Péter előterjesztette az értekezlet résztvevőinek az Erasmus ösztöndíjjal 
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kapcsolatos rektori utasítást, amit egyhangúan támogattak. Az értekezlet elhatározta, hogy 

a Pro Universitate kitüntetést mostantól Sztoczek József emlékéremre nevezik át. 

1.4 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a szerdai nap folyamán aláírásra került az 

1/2011. (I.24)-es Rektori Utasítás: Pályázati felhívás az Erasmus ösztöndíj elnyerésére a 

2011/2012-es tanévre (1. csatolt dokumentum). 

1.5 Az EHK áttekintette a 2011. január 31-ei Szenátus napirendi pontjait. Ezek a következőek: 

Javaslat Szilárd Leó professzori ösztöndíj adományozására; Javaslat a Magyar 

Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés adományozására; „Az Egyetemért” 

(„Pro Universitate”) kitüntetés adományozása; 2011. évi egyetemi tanári pályázatok 

elbírálása; „Tiszteletbeli Doktor ” címek adományozása; Javaslat a Gazdasági Tanács 

szenátusi delegáltjaira; Javaslat a Szervezeti Felépítés és Működési Rend, valamint a 

Humánpolitikai Szabályzat módosítására; Építészmérnöki Kar- szakirányú továbbképzési 

szakok indítása; A BME friss diplomásainak elhelyezkedési esélyei; Egyebek. Az EHK 

egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után Fekete Dóra és Hamvas Mihály helyett 

Berzlánovich Imrét és Vermes Boldizsárt delegálta a Szenátus 2011. január 31-ei 

ülésére.  

1.6  Medvey Ádám beszámolt az Erasmus ösztöndíjjal kapcsolatos marketing stratégiáról. 

Több Neptun üzenetben is felhívjuk majd a hallgatók figyelmét ezen ösztöndíj lehetőségre. 

A Kari Hallgatói Képviseleteknek Fórumot kell tartaniuk majd ezen témában, amire készül 

egy tájékoztató anyag. A Műhely újságban is megjelenik egy cikk ezzel kapcsolatban. A 

Belső Pályázati Bizottság készít majd egy kérdőívet arról, hogy mi az, ami motiválja vagy 

nem motiválja a hallgatókat az Erasmus pályázaton való részvételben. A kérdőívet kitöltők 

és a pályázaton résztvevők között értékes nyereményt sorsolnak majd ki (az EHK egy 

hallgatónak megduplázza az elnyert ösztöndíját). 

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy készül a 2011. évi költségvetésünk, amit 

hamarosan megtárgyalunk. A többi háttérszervezetre vonatkozó tételek az 

adatszolgáltatástól függően csak később kerülnek megtárgyalásra. Keresztes Péter 

egyeztetett Nagy Rolanddal a MISZISZ Iskolaszövetkezet igazgatójával a jövőbeni 

tervekről és stratégiáról. Az EHK 2011. február 10-ei ülésén tárgyalja a kollégiumi klubok 

üzemeltetésére vonatkozó irányelveket, koncepció, amit Németh Ádám terjeszt elő. Ezen 
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elvek mentén a Kari Hallgatói Képviseletek is megköthetik majd az egyedi 

megállapodásukat. 

1.8 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy elkészült a Martos Flóra kollégium 

bútorozására vonatkozó mintaszoba terv. 

1.9 Keresztes Péter és Medvey Ádám emlékeztették a Kari Hallgatói Képviseleteket arra, 

hogy delegálniuk kell 1-1 főt az Erasmus Bizottságba. 

1.10  Az IAESTE képviselője felkereste Keresztes Pétert az EHK 2011. január 20-ai döntése 

kapcsán. Keresztes Péter arra kérte a Kari Hallgatói Képviseleteket, hogy csak olyan 

megállapodásokat kössenek, amire írásban bizonyíthatóan fel lettek hatalmazva, vagy 

amire hatáskörük kiterjed. 

1.11  A karok visszajelzései alapján a tanszékek által fizetendő kompenzációs díjak kirovásával 

csak a Villamosmérnöki és Informatikai Kar foglalkozott.  

1.12 Keresztes Péter beszámolt az Egyetemi Sportbizottság mai ülésén történtekről. Elmondta, 

hogy Andor György általános rektorhelyettes úr korábbi koncepciójával ellentétben, 

jelenlegi adatok alapján elkészített költségvetés szerint 8.000 Ft-ba kerül óránként a 

Bogdánfy utcai pályák bérlése a Villanyfényes Futballbajnokság résztvevőinek (korábbi 

3.500 Ft/órával szemben). Ezen magas ár miatt várhatóan új helyet keresnek a bajnokság 

szervezői. 

1.13 Az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy 12.500.000 

Ft-ért átadja a Bogdánfy utcai műfüves pályák üzemeltetését az Egyetemi 

Sportbizottságnak, azon kitétellel, hogy az őszi és a tavaszi sportnapokon térítés mentesen 

használhatjuk a pályákat.  

1.14  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújítására 

vonatkozó közbeszerzési pályázat bruttó 66.468.897 Ft értékben kiírásra került  

(2. csatolt dokumentum).  

1.15  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy az ÉL csarnokkal kapcsolatos  

2011. január 25-ei egyeztetésre (bírálati kiviteli terv miatt) nem lett meghívva, és csak 

véletlenül értesült az eseményről (3. csatolt dokumentum). Ezzel kapcsolatban egyeztet 

majd Andor Györggyel. 

1.16  Keresztes Péter beszámolt a DIK-MISZ-EHK-MISZISZ vezetői értekezleten 

történtekről. Itt szó volt a kollégiumi klubokkal kapcsolatos koncepcióról.  
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1.17  Rozgonyi Eszter előterjesztette a 2010/2011-es tanév tavaszi félévére vonatkozó 

kifizetési időpontok javaslatát (4. csatolt dokumentum). Ezt az EHK egyhangú, 15-0-0 

arányú szavazás után elfogadta. Így a félév kifizetési időpontjai a következőek:  

2011. március 3.; 2011. március 4.; 2011. április 8.; 2011. május 10.; 2011. június 10. 

1.18  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. A keddi nap folyamán részt 

vett egy oktatási dékánhelyettesi értekezleten. Itt szó volt a keresztféléves felvételik 

tapasztalatairól és a felvett létszámokról; a beiratkozási tájékoztatóról (azon hallgatók 

kerülnek véglegesen felvételre, akik 2011. február 1-je előtt kiállított diplomával 

rendelkeznek); a Felvételi Tájékoztató és a BME Felvételi Szabályzata közötti 

különbségekről; a tárgyfelvételi időszakokról illetve a VIK csalással kapcsolatos 

szankciókra vonatkozó javaslatáról. Beszéltek még az MSc-s hallgatók mintatanterven 

felül teljesített tárgyainak akkreditációjáról; illetve a BSc-MSc szintek közötti 

tárgyfelvételről. Jobbágy Ákos oktatási igazgató készített egy anyagot arról, hogyan 

lehetne jobbá tenni az oktatást. Ezt a Belső Oktatási Bizottság hamarosan megtárgyalja 

majd. 

1.19 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. A héten további egyeztetéseket 

folytatott a Neptun rendszeren keresztül történő kollégiumi és szociális fellebbezésekkel 

kapcsolatosan. Ha minden jól megy, akkor január 24-től élni fog a kollégiumi kérvény. 

Emellett a héten a kifizetésekkel és a kifizetési időpontokkal kapcsolatban is 

egyeztetéseket folytatott (a Demján Sándor ösztöndíj várhatóan a jövő hét végén 

kifizetésre kerül majd). Rozgonyi Eszter elmondta, hogy átsorolás témával hamarosan 

Belső Juttér Bizottsági ülést tart. 

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

Dóra elmondta, hogy a szerdai nap folyamán Külső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, 

ahol a TTK és GPK képviselői nem jelentek meg. Emellett a TTK nem küldte meg részére 

a kari fegyelmi felelősök listáját (ezen hiányt 2011. január 28. 12:00-ig pótolniuk kell). Az 

ülésen a várólista töltésének szabályairól egyeztettek; illetve beszéltek a Fegyelmi 

Szabályzat és pontrendszer módosításáról, a KEFIR rendszer fejlesztéséről, valamint a 

nyári kollégiumi férőhely pályázatról. Fekete Dóra felhívta a karok figyelmét arra, hogy 

2011. február 7-ig meg kell küldeni Rémai Zsoltnak (GMF KO igazgató) a Kari 

Kollégiumi Rendezvény naptárakat. Paragi Miklós előterjesztette a várólistáról történő 
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férőhely-feltöltés szabályait (5. csatolt dokumentum), amit az EHK 14-0-1 arányú szavazás 

után elfogadott. Paragi Miklós a mai nap folyamán Belső Kollégiumi Bizottsági ülést 

tartott. Itt szó volt a fegyelmi pontokról és az ezzel kapcsolatban készítendő ajánlásról; az 

energiaracionalizálásról; a kollégiumi vendégfogadásról illetve a kollégiumok felújítására 

szánt kari 2.000.000 Ft-okról. Paragi Miklós emlékeztette a karokat arra, hogy  

2011. feburár 9-ig kell megküldeni részére a kollégiumi felújítási listákat.  

1.21 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. A mai nap folyamán Belső 

Pályázati Bizottsági ülésen történtekről. Itt az ERASMUS marketing stratégiáról és a 

2010/2011-es tanév tavaszi félévre vonatkozó EBME ösztöndíj pályázati kiírásáról 

egyeztettek. Medvey Ádám elmondta, hogy elkészült az adatbázis, amely azon 

publikációk listáját tartalmazza, ahol az oktatók teljes mértékben lemondtak a szerzőségről 

a hallgatók javára. 

1.22 Rozgonyi Eszter beszámolt a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági ülésen, illetve a Hallgatók 

Esélyegyenlőségi Bizottsága ülésén történtekről.  

1.23 Kulcsár Bence arra kérte a Kari Hallgatói Képviseleteket, hogy szavazzanak a tavaszi 

továbbképző hétvége időpontjáról.  

 

 

Egyebek: 

2.1 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2011. február 4-én szerverleállás lesz.  

2.2 A GTK 2011. február 2-ai Kari Tanácsán Hoffer Dávid és Kulcsár Bence vesznek részt. 

2.3 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.4 A KSK, a GTK illetve az ÉPK karok előzetes kollégiumi listáinak küldése során problémák 

merültek fel, a jövőben nagyobb körültekintéssel járjanak el a karok. 



 

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 

 

Következő EHK ülés:2 011. február 3. (csütörtök) 18:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: héten 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: héten 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 
 
Budapest, 2011. január 27. 
 
 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 
1. Erasmus rektori utasítás  Keresztes Péter 
2. Indítandó közbeszerzések listája Keresztes Péter 
3. Meghívó EL Bizottsági ülésre Keresztes Péter 
4. Kifizetési időpontok 10/11 tavasz Rozgonyi Eszter 
5. Várólista töltés szabályai Paragi Miklós 

 


