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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. február 10-én tartott ülésér ől 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, 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 

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 Iroda hamarosan tájékoztatja a karokat az ösztöndíjak kifizetésével kapcsolatos új 

metódusról. A jövő hét folyamán kerül sor az Állásbörzét megelőző Felkészítő Hetek nevű 

programsorozatra a Karrier Iroda szervezésében. A Kulturális Titkársággal kapcsolatban 

nem történt jelentős változás az elmúlt héten elmondottakhoz képest. Szabó Imre felhívta 

a Kari Hallgatói Képviseletek figyelmét arra, hogy informatikai és bútorbeszerzési 

igényeiket csak az ÉPK és GTK jelezte.  

1.2 Szabó Imre előterjesztette a Diákközpont egy Hasznosító vállalkozás alapítására 

vonatkozó javaslatát (1. csatolt dokumentum). A Kft a DIK és a HÖK tevékenységéhez 

kapcsolódó innovációs tudástranszfer szerepet töltene be. Ez pontosabban a következőt 

jelenti:  

• hallgatói kutatások területén összegyűjtött tapasztalatok, szakmai tudás 

hasznosítása, aminek alapját az évek óta a hallgatók és végzettek közötti 

felmérések készítése alapoz meg (ilyen kutatások a végzettek pályakövetési 

vizsgálatai, a felvett hallgatók pályaválasztási szokásairól és szociális 

helyzetéről készített felmérések, a végzetteket alkalmazó vállalatok közti 

munkaerő-piaci felmérések és a hallgatók motivációs, elégedettségi felmérései) 

• hallgatói PR és marketing feladatok (beleértve a rendezvényszervezést is) során 

szerzett tapasztalatok és tudás hasznosítása 

• tanácsadási tevékenység (ideértve a tanulmányi, pályaorientációs, karrier- és 

életviteli tanácsadás területét is) során szerzett szakmai tapasztalatok 
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Az előterjesztést az EHK megvitatta, majd egyhangú 16-0-0 arányú szavazás után 

támogatta az anyag Szenátus elé kerülését.  

1.3 Németh Ádám előterjesztette a PPP-s és nem PPP-s kollégiumi klubok Üzemeltetési 

koncepciójára vonatkozó javaslatát (2-3. csatolt dokumentum). A koncepció célja a klubok 

üzemeltetési irányelveinek pontosabb meghatározása, a korábban felmerült hibák, 

problémák megoldása. Amennyiben az EHK elfogadja a koncepciókat, úgy a Kari 

Hallgatói Képviseletekkel ezen elvek mentén kötik meg egyedi megállapodásaikat. Az 

EHK az előterjesztést megvitatta. A koncepció egyes részleteinek tisztázására Gazdasági 

Bizottsági ülést hív össze a jövő hétre. Németh Ádám azt kérte, hogy ezeket a kérdéseket 

előre küldjék meg részére. Németh Ádám felhívta a karok figyelmét arra, hogy a beléptető 

rendszerek bevezetése, illetve a tűzvédelmi létszámkorlátok miatt problémák lehetnek a 

későbbiekben a kari rendezvények kollégiumokban történő megvalósításával. A felmerülő 

problémákat, a KHK-k közreműködésével megnyugtatóan rendezni kell.  

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

Mészáros Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszony elmondta, hogy a régi 

gazdálkodási rendszerünket megvásárolta a Budapesti Corvinus Egyetem. Andor György 

általános rektorhelyettes úr elmondta, hogy egyeztetett Vajta László dékán úrral (VIK) az 

orvosi rendelő és egyebek témákban. Andor György emellett tájékoztatta az értekezlet 

résztvevőit a Z és V2 épület hasznosítására vonatkozó feladatokról, valamint arról, hogy  

az UV épület bontására nem fog sor kerülni. 

1.5 Keresztes Péter beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt ő tartott előadást 

Oktatói- Hallgatói partnerség címmel. Ezúton is megköszönte a VIK segítségét, akik a 

kérésének megfelelően további anyagokat küldtek az előadáshoz. Ezen anyag 

következményeként Péceli Gábor rektor úr a következő kéréssel élt az értekezlet tagjai 

felé: 

• Legyen rendszeres/folyamatos visszacsatolás a tanszékvezetők 

 felé a tanszék tárgyainak kiszolgálási színvonaláról. Ennek csak egy 

 eleme az OHV eredmények kiértékelése. 

• A kirívó esetek ellen határozottan lépjen fel a tanszékvezető, ill. 

 szükség szerint a dékán. 
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• A tanszéken legyen "beszédtéma" az oktatói-hallgatói partnerség 

 (félévente legalább egy tanszéki értekezleten), és elvárás a 

 javítására irányuló erőfeszítés. 

• A tanszék/tanszékvezető munkájának megítélésénél legyen szempont a 

 hallgatókkal való törődés színvonala. 

• Ahol ez megoldható, ott a hallgatói munkahelyek kialakításával is 

 segítsük elő az oktatók és a hallgatók partneri viszonyának 

 kialakulását. 

Emellett Kulcsár Béla (KSK dékán) beszélt még az Egyetemi ipari kapcsolatairól. Az 

értekezlet emellett megtárgyalta Mihály György (EHB/DT elnök) kérését, az egyetemi 

tanári pályázatra vonatkozó szenátusi döntés megindokolásáról. 

1.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy egyeztetett az IAESTE vezetőjével. 

Tisztázták a korábbi félreértéseket és megegyeztek abban, hogy mostantól ők is 

beköltöznek a HKT irodába. 

1.7 Keresztes Péter beszámolt a hétfői nap folyamán zajlott megbeszélésről Nattán 

Györggyel, a MAFC ügyvezető igazgatójával. Nattán György elmondta, hogy a MAFC 

nyitott minden együttműködésre az EHK-val.  

1.8 Keresztes Péter elmondta, hogy a keddi nap folyamán egyeztetett Nagy Dávid HÖOK 

elnökkel.  

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

Itt szó volt a HÖK-DIK helyiségek felújításáról, a bútorbeszerzésekről és a jövőbeni 

fejlesztési lehetőségekről.  

1.10 Keresztes Péter egyeztetett Payrits Mártonnal (GMF szolgáltatási csoport igazgató) a 

Műegyetemi Kiadó felszámolásáról, valamint a már korábban közösen bejárt HŐ épületi 

rész átvételéről. 

1.11 Keresztes Péter előterjesztette a Pro Juventute Universitatis díjra érkezett jelöléseket  

(4. csatolt dokumentum). A VIK HK jelölte Charaf Hassant, Keszler Anitát és Sápi 

Dénest, míg a GPK HK Sztankó Krisztián Endrét . A GTK előterjesztése a jelölt kérésére 

lekerült a napirendről. Az EHK 15-1-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy 

az idei évben is 3 főt javasol erre a kitüntetésre. Ezek után a jelöltek a fenti sorrendben a 
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következő szavazatszámokat kapták: 12;7;10;14. Így az EHK Charaf Hassant, Sápi 

Dénest és Sztankó Krisztián Endrét  jelöli Pro Juventute Universitatis díjra. 

1.12  Keresztes Péter emlékeztette a karokat (és egyben az öntevékeny köröket) a hallgatói 

programokhoz szükséges helyiségigénylés menetére: az adott szervezetnek előbb az EHK-

nál kell bejelentenie az igényét, majd ezután az EHK kezdeményezi az engedélykérést a 

GMF Üzemeltetési Osztálynál (még abban az esetben is, ha a Kar, vagy a Dékáni Hivatal 

vagy egyéb Szervezeti Egység a kapcsolódó anyagi terheket átvállalja!). 

1.13  Keresztes Péter figyelmeztette a karokat, hogy az Egyetem területén történő 

szórólapozáshoz minden esetben engedélyt kell kérni a GMF Üzemeltetési Osztálytól. 

1.14  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy Vincze Pál, a Testnevelés Központ 

igazgatója az EHK segítségét kérte a hallgatók úszás testnevelés órai költségének 

támogatásában (5. csatolt dokumentum). Az EHK 10-1-5 arányú szavazás után úgy 

döntött, hogy 350.000 Ft támogatást nyújt. 

1.15  Kálmán László tájékoztatta az EHK-t, hogy a Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány NCA 

pályázata sikeresen lezárult.  

1.16  Berzlánovich Imre ismét előterjesztette a Műegyetemi Néptáncegyüttes március 16-ai 

ünnepségének támogatására vonatkozó javaslatát. Az EHK az előterjesztést megvitatta, 

majd egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után úgy határozott, hogy 100.000 Ft-tal támogatja 

ezt a rendezvényt. 

1.17 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a HKT új elnöke Igaz Máté lett. 

1.18  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy Farkas György úgy döntött, nem fogadta el 

Gazdasági Tanács tagságát, így az EHK-nak új személyt kell jelölnie. 

1.19 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a hét 

folyamán Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol az EBME ösztöndíj pályázat kiírásával 

foglalkoztak. Medvey Ádám előterjesztette a 2010/2011-es tanév tavaszi félévére 

vonatkozó Egyetemi BME ösztöndíj pályázatot (6. csatolt dokumentum). Az EHK az 

előterjesztést egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta. Jövő heti Pályázati 

Bizottság ismét az Erasmus ösztöndíjjal kapcsolatos kérdőívvel foglalkozik majd. 

1.20  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. A mai nap folyamán Belső 

Oktatási Bizottsági ülést tartott. Itt a Jobbágy Ákos oktatási igazgató úr készített, a 
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hallgatói csalások következményeivel kapcsolatos rektori utasítás tervezetet 

véleményezték. 

1.21 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Előterjesztette a 2010/2011-es 

tanév tavaszi félévére vonatkozó normatíva költségvetést. Az EHK az előterjesztést 

megvitatta, majd egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után a következő felosztást fogadta el: 

73%- tanulmányi ösztöndíj, kari BME ösztöndíj, kari kiegészítő ösztöndíj; 20%- szociális 

alapú ösztöndíjak; 1% egyetemi BME ösztöndíj, 5% egyéb intézményi ösztöndíj; 1% HÖK 

működés támogatása. Tájékoztatta a karokat, hogy a hétfői nap folyamán kapják majd meg 

a normatíva összeggel kapcsolatos hivatalos értesítésüket, illetve az ösztöndíjtáblákat. 

Rozgonyi Eszter és Süveges Péter 2011. február 17-én (csütörtökön) 14:00-tól 

tájékoztatót tart a kari ösztöndíjreferenseknek a kifizetési listák feltöltésével kapcsolatos új 

metódusról. Minden kari ösztöndíj referens megjelenésére számít. 

1.22  Fekete Dóra és Paragi Miklós beszámoltak a kollégiumok területén történtekről. A hét 

folyamán vezetői értekezleten vettek részt. Itt szó volt a Schönherz Zoltán Kollégiumban 

történt nagy kárösszegű liftrongálásról, a Schönherz Zoltán Kollégium homlokzatának 

felújításáról, a GMF Kollégiumok Osztály megerősítéséről (gazdasági területen).  

Paragi Miklós előterjesztette a Vásárhelyi Pál Kollégium férőhelyszámának 1fő 

csökkentésére vonatkozó javaslatát. Erre a GMF Kollégiumok Osztály bővítése miatt van 

szükség. Az EHK az előterjesztést egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta. 

Paragi Miklós elmondta, hogy készül a GMF KO költségvetése, illetve az idei évi 

kollégiumi felújítási keret 560 millió Ft. A jövő hét folyamán Belső Kollégiumi Bizottsági 

ülés lesz, ahol a nyári kollégiumi férőhelypályázatról, illetve a kollégiumi bejárásról lesz 

szó. Fekete Dóra elmondta, hogy 2 héten belül Külső Kollégiumi Bizottsági ülést tart 

majd. Emlékeztette a karokat arra, hogy a Fegyelmi pontrendszerrel és a KEFIR 

rendszerrel kapcsolatos vélemények, javaslatok beküldési határideje 2011. február 11. 

(péntek). 

1.23  Kulcsár Bence elmondta, hogy a tavaszi továbbképző hétvége időpontja március 18-20. A 

hétvége programjának összeállításával kapcsolatban Kulcsár Bence bizottsági ülést tart. 

1.24  Kerkay Péter felhívta a tagok figyelmét arra, hogy a jövő hét folyamán MIE Közgyűlés 

lesz. 
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1.25  Hoffer Dávid beszámolt a HÖOK rendkívüli választmányi ülésén történtekről. Itt szó volt 

a Felsőoktatási Törvény koncepciójáról, a törvény elfogadásának menetrendjéről. Hoffer 

Dávid elmondta, hogy megalakult a HÖOK Bölcsész és Társadalomtudományi Szakmai 

Szövetsége. 

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

vel együtt a pénteki nap folyamán elkészítik a félév tornatermi beosztását. Berzlánovich 

Imre a hét folyamán egyeztetett Kiss Mátéval a Villanyfényes Futball Bajnokságról és a 

Bogdánfy utcai műfüves pályákról. Berzlánovich Imre részt vett az Egyetemi 

Sportbizottság mai ülésén. Itt szó volt a műfüves pályák átadásával kapcsolatos és a 

sportnapokra vonatkozó megállapodásokról.  

 

 

Egyebek: 

2.1  A HÖOK tavaszi Közgyűlése 2011. február 25-27 között kerül megrendezésre 

Nyíregyházán. Az EHK-sok részvételével kapcsolatos teendőket Hoffer Dávid intézi. 

2.2 Az ÉMK HK és a VBK HK tájékoztatja következő ülésén az EHK-t, hogy mikor kerül 

megrendezésre az Erasmus Fórumuk.  

2.3 Keresztes Péternél megtekinthető az ÉL csarnok bírálati tervdokumentációja. 

2.4 Keresztes Péter arra kérte Kulcsár Bencét, hogy az elmúlt félévhez hasonlóan idén is 

készítse el a belső bizottságok ütemezésére vonatkozó táblázatot.  

2.5 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

 

 

Következő EHK ülés: 2011. február 17. (csütörtök) 18:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: héten 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: 2011. február 16. (szerda) 18:00 

Belső Juttér Bizottsági ülés: héten 
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 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 
 
Budapest, 2011. február 10. 
 
 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 
1. DIK Kft előterjesztés  Szabó Imre 

2-3. Kollégiumi klubok üzemeltetésére vonatkozó koncepció Németh Ádám 
4. Pro Juventute Universitatis jelöltek 2011 Keresztes Péter 
5. Úszás testnevelés óra támogatása Keresztes Péter 
6. EBME pályázati kiírás 10/11 tavasz Medvey Ádám 
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