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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. február 17-én tartott üléséről 

 

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: Orbán Balázs (MISz Nonprofit Kft) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Orbán Balázs Napközbeni programok/aktivitások című előadásában prezentálta a  

2011. évi BME Diáknapok keretében megrendezésre kerülő V. Egyetemi Napok 

rendezvénnyel kapcsolatos új javaslatait, koncepcióját. A korábbi évek tapasztalatai 

alapján a Karok közti vetélkedősorozat megszervezésére pályázatot írnak majd ki; míg a 

Kerti party pedig a Sportnapon kerül megrendezésre. Ezen változtatások eredményeként 

Orbán Balázs minőségi javulást és magasabb látogatói létszámot vár. Az EHK ezen új 

koncepciót megvitatta, majd egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta. A Karok 

közötti vetélkedősorozat megrendezésére vonatkozó pályázati kiírást 2011. március 17-én, 

míg a rendezvény pontos költségtervét és programját 2011. április 21-én tárgyalja az EHK. 

1.2 Keresztes Péter beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Péceli Gábor rektor 

úr tájékoztatta az értekezlet résztvevőit az orvosi rendelő működtetésével megbízott 

hasznosító vállalattal kapcsoltban felmerült problémákról. Kaszásné Mészáros Éva 

beszámolt arról, hogy megérkezett a 2011. évi költségvetési táblázathoz tartozó kitöltési 

útmutató, amely alapján nem lehet jutalmat tervezni 2011-re.  

1.3 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Rektori Tanácson történtekről. Áttekintették a 2011. 

február 28-ai Szenátus napirendi pontjait. Szó lesz a BME SzFMR módosításáról: a 

javaslat kötelezővé teszik a szervezeti egységek számára elégedettségi felmérés készítését 

(eddig csak a DIK, KTH és OMIKK szervezeteknek kellett ilyet csinálni); illetve a 

Szenátus titkos szavazásainak eredményét a jövőben nem kell majd indokolni. A DIK Kft 

alapítására vonatkozó javaslat lekerült a napirendi pontok közül, ugyanis jelenleg nincs 

Gazdasági Tanács, aki véleményt tudna mondani az anyagról. Az előterjesztéssel 
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kapcsolatban a következő kiegészítéseket javasolták: tisztázni kell, ki gyakorolja a 

tulajdonosi jogkört; konkrétan ki kell fejteni milyen hasznosítható tudás kapcsán van erre 

szükség. 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt szó volt ismét 

Mihály György (EHB/DT elnök) kéréséről, ami az egyetemi tanári pályázatra vonatkozó 

szenátusi döntés megindoklására vonatkozik; központi szoftverbeszerzésről; az egyetem 

területén bekövetkező lopásokról; az elektronikus adatkezelésről; a hallgatók innovációs 

munkában való részvételének jutalmazásáról (kreditponttal). Keresztes Péter arra kérte 

Hamvas Mihályt, hogy egyeztessen Moson Péter TTK dékán és Pipek János TTK 

oktatási dékánhelyettes urakkal a Matematika A0/A1 tantárgyak készülő statisztikáiról. 

Ezen anyagot a vezetői értekezlet 2011. március 21-én tárgyalja. Kaszásné Mészáros Éva 

gazdasági és műszaki főigazgató asszony tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy 

megjelent a 1132/2010-es kormányhatározat tartalmának megfelelő változata 1025/2011 

néven.  

1.5 Medvey Ádám előterjesztette a 2011. évi Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj pályázati kiírását 

(1. csatolt dokumentum). A pályázatban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók 

vehetnek részt (azaz már végzett hallgatók nem pályázhatnak). Az EHK a fenti kitétellel 

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

1.6 Hoffer Dávid elmondta, hogy 2011. március 25-29 között érkezik egy varsói hallgatói 

csoport, akik egy jövőbeni partneri viszony kialakítását szeretnék kezdeményezni. Az EHK 

részéről Czinkóczki Krisztián, Hoffer Dávid, Králik Attila, Kulcsár Bence, és Szentesi 

Anett egyeztetnek velük, kísérik, segítenek nekik. 

1.7 Hoffer Dávid elmondta, hogy Veress Árpád, az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság 

elnöke azzal a kéréssel fordult az EHK-hoz, hogy anyagilag támogassa az OTDK-n részt 

vevő hallgatók utazási költségeit. Hoffer Dávid és Hamvas Mihály utána jár annak, hogy 

milyen támogatási konstrukció lehetséges, 2 évvel ezelőtt erről milyen megállapodás 

született az ETDB-vel, és az EHK ezek után dönt majd erről a kérésről. 

1.8 Berzlánovich Imre előterjesztette a karok közötti kosárlabda bajnokság támogatására 

vonatkozó javaslatát (2. csatolt dokumentum). Az EHK kikérte a Testnevelés Központ 

véleményét ezen eseménnyel kapcsolatosan. Az Központ javaslata alapján egyhangú, 

szavazás után az EHK úgy határozott, hogy anyagilag nem támogatja ezt a rendezvényt. 
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1.9 Keresztes Péter arra kérte a karokat, hogy 2011. február 28-án este 19:00-19:30 között 

minden hallgatói képviselő jelenjen meg a K épületben. A pontos helyszínről később küld 

értesítést. 

1.10 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy az Egyetemi Sportbizottsággal aláírásra 

kerültek a sportnapokra (ősszel és tavasszal 1-1 nap), illetve a Bogdánfy utcai sporttelep 

műfüves pályáinak átadására vonatkozó megállapodások.  

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

elbírálta a hallgatói képviselők rendszeres szociális ösztöndíj pályázatait, kiküldte az 

ösztöndíjtáblákat, illetve a felhasználható keretekről is értesítette a karokat. A mai nap 

folyamán pedig Süveges Péterrel együtt tájékoztatót tartott a kari ösztöndíjreferenseknek a 

kifizetések menetéről. 

1.12  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy Jobbágy 

Ákos oktatási igazgató úr elkészítette a hallgatói csalások következményeivel kapcsolatos 

rektori utasítás tervezet újabb változatát (3. csatolt dokumentum). Ezt a javaslatot az 

oktatási dékánhelyettesi értekezlet és a Belső Oktatási Bizottsági is véleményezi majd. 

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

Miklós elmondta, hogy a kollégiumi rendezvények bejelentésével kapcsolatban Rémai 

Zsolt (GMF KO igazgató) és Németh Ádám (MISz Nonprofit Kft ügyvezető igazgató) a 

holnapi nap folyamán egyeztet a XI. kerületi önkormányzattal. A héten Belső Kollégiumi 

Bizottsági ülést tartott, ahol véglegesítették a kollégiumi felújítási listát; beszéltek a 

hallgatói munkavégzésről a kollégiumokban (egyenlőre nincs jó megoldás), a nyári 

kollégiumi férőhelyekről. A bizottság hamarosan készít egy javaslatot a kollégiumi 

programokkal kapcsolatos teendőkről, illetve a kollégiumi férőhelylisták elkészítéséről. 

Fekete Dóra a hét folyamán egyeztetett a Fegyelmi pontrendszerről a GMF Jogi 

Csoporttal és GMF Kollégiumok Osztállyal.  

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

folyamán részt vett az Erasmus Kari Koordinátorok értekezletén. Itt az Erasmus helyek 

karok közötti szétosztásának metódusáról, elveiről egyeztettek. Medvey Ádám emellett 

egyeztetett a Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj pályázat kiírásáról is a Testnevelés 

Központtal. 
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1.15  Kulcsár Bence arra kérte az EHK-s referenseket, hogy a tavaszi továbbképző hétvégére 

küldjenek témajavaslatokat. A hétvége helyszínéről jelenleg egyeztetéseket folytat. 

1.16  Hoffer Dávid beszámolt a HÖOK BRSZ ülésén történtekről. Itt szó volt a Felsőoktatási 

Törvény koncepciójáról, az SU Convention-ről, illetve a BRSZ alapszabály módosításáról. 

 

 

Egyebek: 

2.1 Rozgonyi Eszter tájékoztatta az EHK-t, hogy minden kar képviseltette magát a mai, 

kifizetésekkel kapcsolatos megbeszélésen.  

2.2 Fekete Dóra tájékoztatta az EHK-t, hogy minden kar megküldte a Fegyelmi 

pontrendszerrel és a KEFIR rendszerrel kapcsolatos véleményét, javaslatát határidőre. 

2.3 Keresztes Péter elmondta, hogy a VBK HK és ÉMK KHT is tájékoztatta őt az Erasmus 

Fóruma időpontjáról.  

2.4 Keresztes Péternél felhívta a karok figyelmét arra, hogy a kari normatíva 

költségvetésükről szóló hivatalos levelet 2011. február 24-e 12:00-ig kell megküldeniük. 

2.5 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.6 A 2011. február 25-27 között megrendezésre kerülő HÖOK Közgyűlésen Czinkóczki 

Krisztián, Hoffer Dávid, Keresztes Péter, Kovács András, Králik Attila, Medvey Ádám, 

Vermes Boldizsár vesznek részt. 

2.7 A Tudományos Bizottság 2011. február 23-ai ülésén Hoffer Dávid és Vermes Boldizsár 

helyett Berzlánovich Imre és Kerkay Péter vesznek részt.  

2.8 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy zajlik karukon az időközi HK választás. 

 

 

Következő EHK ülés: 2011. február 24. (csütörtök) 18:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2011. február 21. (hétfő) 17:00 

Belső Juttér Bizottsági ülés: héten 

Külső Szociális Bizottsági ülés: héten 

 

 

 



 

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 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 
 
Budapest, 2011. február 17. 
 
 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 
1. Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj pályázati kiírás  Medvey Ádám 
2. Kari Kosárlabda bajnokság rendezése Berzlánovich Imre 
3. Hallgatói csalással kapcsolatos rektori utasítás Hamvas Mihály 

 


