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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. február 24-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: Szabó Imre (DIK igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

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

Támpont irodával kapcsolatban megjegyezte, hogy egyeztetett Hamvas Mihállyal az Iroda 

és a Hallgatói Képviseletek közötti kapcsolattartásról. Hamarosan elkészül az ezzel 

kapcsolatos javaslat. A Kulturális Titkársággal kapcsolatban nem történt jelentős változás 

az elmúlt héten elmondottakhoz képest. A Karrier Iroda szervezésében továbbra is zajlik a 

Felkészítő Hetek nevű programsorozat, illetve hamarosan megrendezésre kerül a tavaszi 

Állásbörze (2011. március 9-10). Szabó Imre az Adminisztratív Csoporttal kapcsolatban 

elmondta, hogy gazdasági szempontból is lezártnak tekinthető a 2010-es év, így 

kialakultak a végleges maradványösszegek. Tájékoztatta az EHK-t, hogy lezajlott az 

irodaszerek beszerzésére vonatkozó központosított közbeszerzési eljárás, így visszatér a 

régi beszerzési rendszer (beszerzes@sc.bme.hu címre várják a Kari Hallgatói Képviseletek 

igényeit). Bútorbeszerzés területén most jár le a régi központosított közbeszerzési 

szerződés, így bútorrendelésre jelenleg nincs lehetőség. Szabó Imre elmondta, hogy Gál 

Tibor üzemeltetési vezető mellé felvettek egy új alkalmazottat (Hegedűs Károlyt). 

1.2 Keresztes Péter beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt Jobbágy Ákos 

oktatási igazgató úr elmondta, hogy az újraindult Mindentudás Egyeteme című 

ismeretterjesztő előadássorozat szervezésében a BME is részt vesz. Az Egyetem részéről 

Jobbágy Ákos lesz a szakmai irányító, míg az EHK-t Hoffer Dávid képviseli majd. 

Jobbágy Ákos tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy az általa készített, az Oktatás 

minőségbiztosításával kapcsolatos anyagot megtárgyalta az oktatási dékánhelyettesi 

értekezlet. Péceli Gábor rektor úr elmondta, hogy 1,3 milliárd Ft zárolását rendelte el 
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egyetemünkön a NEFMI. Vajta László (VIK dékán) beszámolt az orvosi rendelővel 

kapcsolatban kialakult helyzetről (a rendelő kialakítása az eredeti 40 millió Ft helyett  

55 millió Ft-ba került); majd a hallgatók innovációs munkában való részvételének 

kreditponttal való jutalmazásával kapcsolatos egyeztetésekről. Kaszásné Mészáros Éva 

gazdasági és műszaki főigazgató asszony tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy 

hétfőtől hívható a bérkommandó, illetve beszámolt az Egyetemi székhelyre bejelentett 

egyesületekkel/alapítványokkal kapcsolatos intézkedésekről. 

1.3 Az EHK áttekintette a 2011. február 28-ai Szenátus napirendi pontjait. Ezek a 

következőek: Az Egyetem díszpolgára cím adományozása; Javaslat a Magyar 

Felsőoktatásért Emlékplakett adományozására; Javaslat Egyetem Ifjúságáért („Pro 

Juventute Universitatis”) cím adományozására; Javaslat a Gazdasági Tanács szenátusi 

delegáltjára; Javaslat- az SZFMR módosításával- a nem kari átfogó szervezeti egységek 

belső elégedettségvizsgálatára, valamint a véleményezési jogkör pontosítására; Egyebek. 

Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után úgy határozott, hogy a Szenátus  

2011. február 28-ai ülésén Berzlánovich Imre, Kerkay Péter, Medvey Ádám, Vermes 

Boldizsár helyett Czinkóczki Krisztián, Fekete Dóra, Hamvas Mihály és Králik Attila 

vesznek részt.  

1.4 Kovács András beszámolt az Egyetemi Habilitációs Bizottság/ Doktori Tanácson 

történtekről. Itt a Szenátus által az ÉMK egyetemi tanári pályázatával kapcsolatban hozott 

döntéséről beszéltek. 

1.5 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy szándéknyilatkozatot adott ki a HÖOK 

Összegfogás az Egészséges Életmódért elnevezésű sportrendezvény megrendezésével 

kapcsolatban (1. csatolt dokumentum). 

1.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy támogató nyilatkozatot adott ki Gulyás 

Tibor (PTE HÖK) HÖOK elnökségi tag jelölésével kapcsolatban (2. csatolt dokumentum). 

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Műegyetemi Néptánckör megrendezheti 

március 15-i megemlékezését a K épület aulájában (3. csatolt dokumentum).  

1.8 Berzlánovich Imre előterjesztette az Egyetemi Öntevékeny Körök 2010/2011-es tanév 

tavaszi félévére kiírt működési pályázatát (4. csatolt dokumentum). Az EHK az 

előterjesztést megvitatta, majd egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta.  
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1.9 Rozgonyi Eszter előterjesztette a 2010/2011-es tanév tavaszi félévére kiírt rendszeres 

szociális ösztöndíj pályázatok eredményére vonatkozó javaslatát (5. csatolt dokumentum). 

Ez alapján azon hallgatók részesülhetnek rendszeres szociális támogatásban, akik legalább 

45 szociális ponttal rendelkeznek. A támogatás minimális összege 8.500 Ft, maximális 

összege 30.000 Ft (ez a legalább 100 ponttal rendelkező hallgatóknak jár). 

Alaptámogatásban azon első félévüket kezdő, 1. illetve 2. rászorultsági kategóriába eső 

MSc-s hallgatók részesülhetnek, akik legalább 45 szociális ponttal rendelkeznek. Ők 

egyszeri támogatásban részesülnek, melynek összege 89.250 Ft. Az EHK az előterjesztést 

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

1.10 Berzlánovich Imre beszámolt az egyetemi öntevékeny körökkel kapcsolatban 

történtekről. Előterjesztette a BME Női Kézilabdacsapat SzMSz-ét  

(6. csatolt dokumentum). Az EHK az előterjesztést megvitatta, majd egyhangú, 16-0-0 

arányú szavazás után elfogadta. A BME Vöröskereszt SzMSz-ét az EHK következő ülésén 

tárgyalja majd. Berzlánovich Imre tájékoztatta az EHK-t, hogy a múltkori ülésen említett 

karok közötti Kosárlabda bajnokság várhatóan a tavaszi vagy az őszi sportnapon kerül 

megrendezésre.  

1.11 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy akusztikai vizsgálat és szakvélemény készült 

a Vásáhelyi Pál Kollégiumról (7. csatolt dokumentum). A kollégiumnak várhatóan  

3,9 millió Ft büntetést kell majd fizetnie a hangoskodásért. 

1.12  Moson Péter (TTK dékán) arra kérte az EHK-t, hogy támogassa az Eötvös Lóránd Fizikai 

Társulat által középiskolásoknak szervezett Öveges József fizika verseny megrendezését 

(8. csatolt dokumentum). Az EHK 2-10-4 arányú szavazás után úgy határozott, hogy nem 

támogatja ezt a rendezvényt. 

1.13  Kovács András beszámolt a Belső Gazdasági Bizottság üléseiről. A bizottság megvitatta 

a Kollégiumi Klubok üzemeltetésére vonatkozó koncepciót. Az itt megbeszélt módosítások 

alapján Kovács András előterjesztette az Üzemetetési Koncepciók új változatát (9. csatolt 

dokumentum). Hamvas Mihály a következő módosító javaslatokkal élt az anyaggal 

kapcsolatban: a kluboknak kötelezően 8% helyett 5%-ot kelljen félretenni felújítási 

keretként, illetve a 4/a bekezdés függőben maradjon (ez a bérleti díjakra vonatkozik) és 

gazdasági bizottsági ülésen történő megtárgyalás után később kerüljön pontosításra. Az 

első javaslatot 4-8-4 arányú szavazás után nem fogadta el az EHK, míg a második 9-6-1 
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arányú szavazás után elfogadásra került. Az EHK végül 14-2-0 arányú szavazás után 

elfogadta a Kollégiumi Klubok üzemeltetésére vonatkozó koncepciót. Ezek után a Kari 

Hallgatói Képviseleteknek is meg kell kötniük a saját megállapodásukat a MISz Nonprofit 

Kft-vel. 

1.14  Paragi Miklós előterjesztette a kollégiumokra vonatkozó felújítási listát (10. csatolt 

dokumentum). Az EHK az előterjesztést megvitatta, majd egyhangú, 16-0-0 arányú 

szavazás után elfogadta azt.  

1.15  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

tartott Belső Oktatási Bizottságot, ahol az oktatási dékánhelyettesi ülés anyagait tárgyalták. 

A keddi nap folyamán részt vett az oktatási dékánhelyettesi értekezleten. Itt a VIK 

visszavonta a hallgatói csalással kapcsolatos javaslatát (kreditpont megvonása), ennek 

ellenére a régi rektori utasítás felülvizsgálata elkészült. Emellett beszéltek még a fegyelmi 

döntések nyilvántartásáról.  

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

a Külső Szociális Bizottsággal együtt elkészítette a rendszeres szociális ösztöndíj 

pályázatok eredményeit, illetve segített a kifizetési listákkal kapcsolatos teendők 

lebonyolításában. 

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

Miklós elmondta, hogy a héten egyeztetett a kollégiumi rendezvények bejelentésével 

kapcsolatban Rémai Zsolttal (GMF KO igazgató) és Németh Ádámmal (MISz Nonprofit 

Kft ügyvezető igazgató). A keddi nap folyamán a kollégiumi beléptető rendszerekkel 

kapcsolatban egyeztetett. Fekete Dóra elmondta, hogy a következő Belső Kollégiumi 

Bizottsági ülésen szó lesz a Fegyelmi pontrendszerről.  

1.18  Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a Belső 

Pályázati Bizottságnak hamarosan el kell készítenie a Köztársasági Ösztöndíjra vonatkozó 

pályázati kiírást, illetve zajlik az Erasmus ösztöndíj pályázat. 
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Egyebek: 

2.1 Keresztes Péter arra kérte a VBK-t, hogy ők is küldjék meg részére a kari normatíva 

felosztással kapcsolatos tájékoztató levelüket.  

2.2 Keresztes Péter arra kérte a karokat, hogy 2011. február 28-án este 19:00-19:30 között 

minden hallgatói képviselő jelenjen meg a K épület 1. emelet 48-a teremben.  

2.3 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

 

 

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

Belső Oktatási Bizottsági ülés: héten 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: 2011. március 08. (kedd) 18:15 

Külső Szociális Bizottsági ülés: héten 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 
 
Budapest, 2011. február 24. 
 
 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 
1. Szándéknyilatkozat Egészséges Életmódért sportrendezvény megrendezésére  Keresztes Péter 
2. Gulyás Tibor támogató nyilatkozat Keresztes Péter 
3. Néptánckör március 15-ei megemlékezéséről visszaigazolás Keresztes Péter 
4. Egyetemi Öntevékeny Körök pályázati kiírás 10/11 tavasz Berzlánovich Imre 
5. Rendszeres szoctám eredmény 10/11 tavasz Rozgonyi Eszter 
6. BME Női Kézilabdacsapat SzMSz Berzlánovich Imre 
7. Vásárhelyi Pál Kollégium akusztikai felmérése  Keresztes Péter 
8. Öveges József Fizika Verseny támogatása Keresztes Péter 
9. Kollégiumi Klubok Üzemeltetési koncepciója Kovács András 

10. Kollégiumi felújítási lista  Paragi Miklós 

 


