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EMLÉKEZTETŐ 

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

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Fekete Dóra, 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) 

Kimentés: Hamvas Mihály 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

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

Támpont irodával kapcsolatban elmondta, hogy a 2011. március 3-4-ei kifizetési folyamat 

sikeresen lezárult; illetve fejlesztés alatt áll egy olyan felület, ahol a hallgatók is nyomon 

követhetik a saját kifizetéseiket. A Kulturális Titkársággal kapcsolatban nem történt 

jelentős változás az elmúlt héten elmondottakhoz képest. A Karrier Iroda szervezésében a 

hét folyamán megrendezésre került a tavaszi Állásbörze. Szabó Imre az Adminisztratív 

Csoporttal kapcsolatban elmondta, hogy a korábban elmondottakhoz képest nem történt 

változás. Tájékoztatta az EHK-t, hogy a bútorbeszerzés területén véglegesen lejárt a régi 

központosított közbeszerzési szerződés. Bútorrendelésre közbeszerzési eljárás nélkül 

8.000.000 Ft-ig van lehetőség egyetemi szinten, így ha valamely Kari Hallgatói Képviselet 

szeretne bútort vásárolni, úgy ezen szándékát mielőbb jelezze felé. Szabó Imre 

tájékoztatta az EHK-t, hogy azon maradványok, amelyek nincsenek 

kötelezettségvállalással terhelve, elvonásra kerülnek majd a minisztérium által. 

1.2 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a 2011. március 24-ei ülésen vendégünk lesz 

Andor György általános rektorhelyettes úr, aki bemutatja az Egyetem 2011. évi 

költségvetését. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a 2011. 02.28-ai vezetői értekezleten történtekről. Itt szó volt 

az elrendelt zárolásról, a Balatonfüredi üdülőtelep eladásáról, az orvosi rendelőről. 

Kaszásné Mészáros Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszony tájékoztatta az értekezlet 

résztvevőit, hogy a GMF áttér elektronikus bérjegyzékre; az alapítványok/egyesületek 

http://www.ehk.bme.hu


 

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 

 

BME-s székhelyhasználati minimum díja 50.000 Ft lesz, a névhasználat alapdíja pedig 

később kerül megállapításra. Pokol György (VBK dékán) jelezte, hogy a BME Fórum 

nevű (nem BME-s) honlapon sértő írások is szerepelnek, amit jó lenne megszüntetni.  

1.4 Kulcsár Bence beszámolt a 2011. március 7-ei operatív értekezleten történtekről. Itt 

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

bérgazdálkodással kapcsolatban (az alkalmazottak munkabére nem lehet kevesebb, mint 

2010-ben volt) problémák lesznek. Andor György általános rektorhelyettes úr bemutatta a 

2011. évi költségvetési irányelveket. A költségvetés elfogadására várhatóan a Szenátus 

márciusi ülésén kerül majd sor, amennyiben addig megalakul a Gazdasági Tanács (ugyanis 

a költségvetés elfogadásához módosítani kell az Intézményfejlesztési Tervet, amit a 

Gazdasági Tanácsnak is véleményeznie kell). Az Értekezleten szó volt még a Periodica 

Polytechnicáról, illetve az oktatás minőségbiztosítása keretein belül a félévközi jegyes 

tárgyakra vonatkozóan 12 hetes szorgalmi időszak bevezetéséről. 

1.5 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy Ábrahám András, az ÉMK elnöke a 

Kollégiumi Klubok Üzemeltetési koncepciójának újratárgyalását kérte. Az anyagot az 

EHK következő ülésén tárgyalja. 

1.6 Berzlánovich Imre előterjesztette a BME Vöröskereszt Helyi Szervezet SzMSz-ét  

(1. csatolt dokumentum). Az EHK az anyagot megvitatta, majd egyhangú, 15-0-0 arányú 

szavazás után elfogadta. 

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Műegyetemi Zenekar kérte karmestere 

tiszteletdíjának megemelését (2. csatolt dokumentum). 

1.8 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy Kurucz Zoltán ismét fellebbezett (3. csatolt 

dokumentum) a GPK HK újabb, a tagsága megszüntetéséről szóló határozata ellen (a GPK 

HK-nak a HJB döntése alapján kellett ismét szavaznia erről). Az EHK a GPK HK döntését 

ismét helyben hagyta.  

1.9 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy az elmúlt két 

hétben figyelemmel kísérte a 2011. március 3-4-ei kifizetéseket. Tájékoztatta az EHK-t, 

hogy Süveges Péterrel együtt készítenek egy online felületet, ahol a hallgatók is nyomon 

tudják majd követni kifizetéseiket. Emellett a hét folyamán a Külső Szociális Bizottsággal 

együtt elbírálja a rendszeres szociális ösztöndíjjal kapcsolatban beérkezett fellebbezéseket. 
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Rozgonyi Eszter elmondta, hogy a jövő hét folyamán Belső Juttér Bizottsági ülést tart a 

TJSz módosítással kapcsolatban. 

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

Miklós elmondta, hogy a héten Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott. Itt szó volt a 

kollégiumok takarításával kapcsolatban készített anyagról; a kollégiumokban folytatott 

hallgatói munkavégzésről illetve a házirend mellékletekről. A Martos Flóra Kollégiumban 

és a Bercsényi Kollégiumban átadásra kerültek a beléptető rendszerek. A nem PPP-s 

kollégiumokban hamarosan felülvizsgálatra kerülnek a tűzvédelmi létszámkorlátok. Az 

EHK-s kollégiumi bejárás 2011. március 23-án kezdődik majd a Bercsényi Kollégiumban. 

Paragi Miklós a mai nap folyamán Polonkai Lászlóval, GMF Kollégiumok Osztály 

igazgatóhelyettesével egyeztetett a nyári kollégiumi ki-be-átköltözésekről. A Schönherz 

Zoltán Kollégiumba és a Kármán Tódor Kollégiumba több mosógépet vásárol a GMF 

Kollégiumok Osztály. Paragi Miklós nyomatékosan arra kérte a GPK HK és a VIK HK 

képviselőit, hogy mindig vegyen részt hallgatói képviselő a monitoring értekezleten (az 

elmúlt alkalommal ez sajnos nem történt meg). A Kármán Tódor Kollégium Üzemeltetési 

Kézikönyvével kapcsolatos egyeztetések lassan haladnak, de a hallgatói képviselők 

részvétele ezen megbeszéléseken is elvárt. Paragi Miklós elmondta, hogy a Martos Flóra 

Kollégium bútorbeszerzése 2011-ben nem tudni megtörténni. Fekete Dóra beszámolt a 

Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen történtekről. Itt szó volt egy a ki-beköltözéssel 

kapcsolatos tájékoztató anyag elkészítéséről. Fekete Dóra arra kérte a karokat, hogy a Kari 

Plakátolási Rendet küldjék meg részére 2011. március 16-ig (szerdáig). Fekete Dóra 

felhívta a karok figyelmét arra, hogy a kollégiumi felújítási kereteiket kezdjék el költeni, és 

legkésőbb 2011. júliusáig indítsák el a felújításokat. Fekete Dóra a hét folyamán részt vett 

egy fegyelmi tárgyaláson. Az EHK 13-0-2 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, 

hogy Paragi Miklós megpróbálja elősegíteni a kollégiumokból eltiltott személyek 

listájának közzétételét a kollégiumok portáin. 

1.11  Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

elbírálta a Szingapúri ösztöndíjra beérkezett pályázatokat. Medvey Ádám beszámolt arról, 

hogy Villamosmérnöki és Informatikai Kar kivételével minden karon határidőre 

megtörtént az Erasmus ösztöndíjak kiosztása. A VIK-en felmerült egy kisebb probléma a 

végleges listával, de remélhetőleg hamarosan ez is megoldódik majd. Medvey Ádám 
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elmondta, hogy az Egyetemi BME ösztöndíjakkal kapcsolatos igazolások leadására a jövő 

héten kerül sor. 

1.12  Kerkay Péter és Vermes Boldizsár beszámolt a BME Portállal kapcsolatban történtekről. 

Elmondták, hogy két cég is elkészített egy pilot projektet, aminek tesztelésére kérték az 

EHK-sok segítségét. A cégek képviselőivel személyes beszélgetésre is sor kerül majd, s 

ezután terjesztik elő végleges javaslatukat. 

1.13  Kovács András elmondta, hogy a Kollégiumi Klubok Üzemeltetésével kapcsolatos 

koncepció bérleti díjakról szóló részéről 2011. március 16-án tart Belső Gazdasági 

Bizottsági ülést. 

1.14 Berzlánovich Imre beszámolt a sport területén történtekről. Előterjesztette a Műegyetemi 

Röplabda és Strandröplabda Kupa támogatására vonatkozó javaslatát. Az EHK az 

előterjesztést megvitatta, majd egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után úgy határozott, 

hogy 120.000 Ft értékben támogatja a fenti rendezvényt. Berzlánovich Imre elmondta, 

hogy a következő ülésen szavaznunk kell a BME Tájfutóverseny támogatásáról. Az EHK 

ismét megtárgyalta a Kari Kosárlabda bajnokság támogatásának kérdését. Továbbra is azt 

javasoljuk, hogy a tavaszi Sportnap keretein belül kerüljön megrendezésre ez a verseny. 

Berzlánovich Imre egyeztetett Vincze Pállal a Testnevelés Központ igazgatójával a 

Vásárhelyi Kupán történt rongálásról, a Testnevelés Központ támogatásáról illetve a 

Bogdánfy utcai sporttelep kosárlabdapalánkjainak felújításáról. Berzlánovich Imre 

tájékoztatta az EHK-t, hogy az Egyetemi Sportbizottság ajánlatott kapott a Bogdánfy utcai 

sporttelep füves pályájának bérbeadására. 

1.15  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy az előirányzott 411,5 millió Ft helyett 

mindösszesen 366,88 millió Ft folyt be a hallgatók által fizetendő különeljárási díjakból.  

1.16 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a MŰSZAK új elnöke Kele Szilvia lett. 

 

Egyebek: 

2.1 Keresztes Péter elmondta, hogy a VBK kari normatíva felosztásával kapcsolatban nem 

kapott egyértelmű tájékoztatást. Így a nem tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó hallgatói 

kifizetések felfüggesztésre kerülnek a helyzet tisztázásáig.  

2.2 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy az ÉPK HK a mai napon Jótékonysági Bált 

rendez a vörösiszap katasztrófával sújtott Kolontár településen egy játszótér felépítésére.  
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2.3 Fekete Dóra tájékoztatta az EHK-t, hogy a nyári EHK-s csapatépítésre 2011. július 4-7 

között kerül sor. 

2.4 Keresztes Péter emlékeztette az EHK-t, hogy Orbán Balázs a következő EHK ülésen 

terjeszti elő a BME Diáknapok keretein belül megrendezésre kerülő Egyetemi Napok Civil 

pályázatát. 

 

 

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

Belső Oktatási Bizottsági ülés: héten 

Belső Juttér Bizottsági ülés: héten 

Külső Szociális Bizottsági ülés: 2011. március 16. (szerda) 

Belső Gazdasági Bizottsági ülés 2011. március 16. (szerda) 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 
 
Budapest, 2011. március 10. 
 
 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 
1. Vöröskereszt Helyi Szervezet SzMSz-e Berzlánovich Imre 
2. Műegyetemi Kórus kérése Keresztes Péter 
3. Kurucz Zoltán fellebbezése Keresztes Péter 
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