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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. február 3-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Hoffer Dávid, Kálmán László, 

Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Kulcsár Bence, Paragi Miklós, Rozgonyi 

Eszter, Vermes Boldizsár 

Kimentését kérte: Fekete Dóra, Hamvas Mihály, Králik Attila, Medvey Ádám, Szentesi Anett 

Vendég: Szabó Imre (DIK igazgató), Hegedűs Bence (VIK HK elnök) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

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

Támpont Irodával, a Karrier Irodával, a Kulturális Titkársággal és az Adminisztratív 

Csoporttal kapcsolatban nem történt jelentős változás az elmúlt héten elmondottakhoz 

képest. Szabó Imre arra kérte a Kari Hallgatói Képviseleteket, hogy informatikai és 

bútorbeszerzési igényeiket minél előbb küldjék meg részére (ugyanis várható egy újabb 

kormányhatározat megjelenése).  

1.2 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Operatív Értekezleten történtekről. Itt szó volt a 

Szenátus napirendi pontjairól. Andor György általános rektorhelyettes úr tájékoztatta az 

értekezlet résztvevőit az Egyetemi Sportbizottság ülésén történtekről, illetve a Z és V2 

épület hasznosítására vonatkozó feladatokról. Kaszásné Mészáros Éva gazdasági és 

műszaki főigazgató asszony elmondta, hogy a következő kormányülésen elkészülhet a 

1132-es kormányhatározat 2011. évi módosított változata. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Szenátuson történtekről. Keresztes Péter tájékoztatta 

az EHK-t, hogy Mihály György, az EHBDT elnöke megkérte a Szenátust, indokolja meg 

az egyetemi tanári pályázatokra vonatkozó egyik döntését (1. csatolt dokumentum). 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt Kövesi János 

(GTK dékán) és Jobbágy Ákos (oktatási igazgató) előadást tartott az Oktatás fejlesztése 

címmel. Az anyagban a következő javaslatokat fogalmazták meg: az oktatói túlterheltség 

csökkentése; kevesebb számú hallgató felvétele, ha ez nem érinti anyagilag hátrányosan az 

Egyetemet; a kontakt óraszám csökkentése; szakok/szakirányok számának csökkentése; az 
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oktatók terhelése egyenletes legyen. Emellett beszéltek még arról is, hogy az elmúlt 

években jelentősen csökkent a számonkérések szintje, illetve a tárgyak többsége nem felel 

meg az 1 kredit/ 30 munkaóra feltételnek. Péceli Gábor rektor úr ennek kapcsán arra kérte 

a karokat, hogy vizsgálják felül a képzéseiket főként a fentiek tekintetében. Péceli Gábor 

és Keresztes Péter közösen megvizsgálják azokat a tárgyakat, ahol a teljesítés 50% alatt 

van. Az értekezlet tagjai is támogatták az EHK Erasmussal kapcsolatos marketing 

stratégiáját. Vajta László (VIK dékán) elmondta, hogy 55 pályázat érkezett be az hallgatói 

innovációs pályázatra.  

1.5 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy Ürögi Tamás az elmúlt félév során nem 

kellő körültekintéssel készítette elő a MAFC pályabérleti szerződést, így a Diákközpontnak 

2.100.000 Ft-os nem indokolt kintlevősége keletkezett. Berzlánovich Imrével együtt 

igyekeznek ezt minél előbb megnyugtatóan rendezni.  

1.6 Keresztes Péter elmondta, hogy az ÉMK HK a következő kérdéssel fordult hozzá: 

szeretnének a kollégiumi 2.000.000 Ft-os felújítási keret terhére LDC televíziót vásárolni a 

Vásárhelyi Pál Kollégiumba, ami kiváltaná a hirdető felületeket. Az EHK a kérést 

megvitatta, majd 10-0-1 arányú szavazás után elfogadta.  

1.7 Berzlánovich Imre beszámolt az öntevékeny körökkel kapcsolatban történtekről. 

Előterjesztette a BME Zsonglőr Öntevékeny Kör SzMSz-ét (2. csatolt dokumentum). Ezt 

az EHK egyhangú, 11-0-0 arányú szavazás után elfogadta. Berzlánovich Imre elmondta, 

hogy a Műegyetemi Néptáncegyüttes szeretne március 15-ei ünnepséget szervezni az 

Egyetemen, amihez anyagi segítségre van szüksége (3. csatolt dokumentum). Az EHK a 

kérést megvitatta, majd további információk szükségessége miatt döntését a következő 

ülésére halasztotta. 

1.8 Az elmúlt héten az Építészmérnöki Kar tartott Fórumot az Erasmus ösztöndíjjal 

kapcsolatban. Itt elsősorban tájékoztatták a hallgatókat a rektori utasításban foglaltakról. 

Keresztes Péter arra kérte a többi kart, hogy az Erasmus marketing stratégiának 

megfelelően tartsanak Fórumot ezen témakörben. 

1.9 Keresztes Péter elmondta, hogy az általa elkészített és kiküldött 2011. évi EHK 

költségvetéshez eddig mindössze egyetlen módosító javaslat érkezett. Arra kérte az EHK-

sokat, hogy mindenki alaposan tekintse át ezen dokumentumot, hiszen hamarosan szavazni 



 

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 

 

kell róla. Emlékeztette az EHK –t, hogy a 2011. február 10-ei ülésén szó lesz a kollégiumi 

klubok üzemeltetésére vonatkozó irányelvekről, koncepcióról. 

1.10 Keresztes Péter előterjesztette azt a GMF-fel kötendő megállapodást, ami a BME 

kollégiumai székhelyként történő bejegyzés feltételeiről szól (4. csatolt dokumentum). Az 

EHK az anyagot megvitatta, majd a következő módosítást javasolta: az 1. c) pontban 

szereplő az Egyesület bejegyzésére vonatkozó legalább 100 fős tagsági előírást, a 

kollégium létszámának 15%-ára kell cserélni. Ezzel a módosítással együtt az EHK az 

előterjesztést 10-0-1 arányban elfogadta.  

1.11 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy  

2011. január 31-től él a Neptun rendszeren a 902-es kérvény, amin a hallgatók kollégiumi 

férőhely pályázatuk elutasítása ellen szólalhatnak fel. Emellett a héten a kifizetésekkel 

kapcsolatban is egyeztetéseket folytatott. Rozgonyi Eszter arra kérte a karokat, hogy  

2011. február 9-ig küldjék meg részére milyen adattartalom alapján szeretnének majd 

ösztöndíjat osztani (ösztöndíj index, korrigált kreditindex,… stb). Keresztes Péter arra 

kérte a BJB-t, hogy készítse elő az átsorolással kapcsolatos TJSZ módosítást. 

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

kollégiumokban zajlik a ki-be-átköltözés. Tájékoztatta az EHK-t, hogy múlt hétvégén a 

KSK HK visszamondott 51 férőhelyet, amit a megszavazott algoritmus alapján szétosztott 

a karok között. Paragi Miklós emlékeztette a karokat arra, hogy a kollégiumi feltöltöttségi 

adatokat először 2011. február 10-én vizsgáljuk majd (az őszi félévben várhatóan 

szeptember 11-én kerül erre sor). Az EHK ezen két időpontot egyhangú, 11-0-0 arányú 

szavazással meg is erősítette.  

1.13  Berzlánovich Imre beszámolt a sportélet területén történtekről. Elmondta, hogy a HSB-

vel közösen hamarosan elkészítik a félévi tornaterem beosztást. A csapatok a korábbi 

évektől eltérően idén már egy internetes felületen keresztül adhatják le igényeiket. 

Tájékoztatta az EHK-t, hogy vannak olyan csapatok, akik nem egyenlítették ki a 

terembérlettel kapcsolatos tartozásukat a GMF Kollégiumok Osztály felé. Keresztes Péter 

azt kérte, hogy ezen tartozásokat minél előbb rendezzék majd a csapatok, illetve a 

későbbiekben előre fizessék ki a bérleti díjat. Az EHK egyhangú, 11-0-0 arányú szavazás 

után Rummer Gábor helyett Berzlánovich Imrét delegálta az Egyetemi 

Sportbizottságba.  
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1.14  Kulcsár Bence elmondta, hogy eddig csak a GPK, VBK, VIK karok szavaztak a tavaszi 

továbbképző hétvége időpontjáról. Arra kérte a többi kart, hogy 2011. február 11-éig ők is 

tegyék ezt meg.  

1.15  Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a KSK HK hétfői ülésén 3-an lemondtak a 

mandátumukról, így két hét múlva Kari Hallgatói Szavazást tartanak. Az EHK részéről 

Berzlánovich Imre és Czinkóczki Krisztián vesznek részt a Szavazatszámláló 

Bizottságban. 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Keresztes Péter arra kérte a karokat, hogy 2011. február 10-éig (csütörtökig) küldjék meg 

részére a Pro Juventute Universitatis jelöltek listáját. 

2.3  Az EHK alumni megszervezésével Czinkóczki Krisztián foglalkozik majd. 

 

 

Következő EHK ülés: 2011. február 10. (csütörtök) 18:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: héten 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: héten 

Belső Juttér Bizottsági ülés: héten 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2011. február 3. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
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Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Mihály György levele  Keresztes Péter 

2. BME Zsonglőr Öntevékeny Kör SzMSz Berzlánovich Imre 

3. Műegyetemi Néptáncegyüttes 03.15-ei műsora Berzlánovich Imre 

4. Megállapodás a BME kollégiumai székhelyként történő bejegyzésének feltételeiről Keresztes Péter 

 


