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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. április 14-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); Németh Ádám (MISz Nonprofit Kft ügyvezető) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

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

Támpont Irodával kapcsolatban elmondta, hogy két héten belül kiküldik véleményezésre a 

Kari Hallgatói Képviseleteknek a leendő elsős hallgatók részére készítendő Csatlakozó 

című kiadványt. A Kulturális Titkárságnál és a Karrier Irodánál nem történt jelentős 

változás az elmúlt héten elmondottakhoz képest. Szabó Imre az Adminisztratív Csoporttal 

kapcsolatban elmondta, hogy az informatikai eszközökre, bútorokra vonatkozó 

központosított közbeszerzési pályázat kiírásra került, és 1 hónapon belül a Kari Hallgatói 

Képviseletek is jelezhetik majd ilyen igényeiket. Szabó Imre tájékoztatta az EHK-t, hogy 

a 2011. április 1-jén elfogadott kormányhatározat alapján a közbeszerzési pályázati 

eljárások felett a minisztérium kontrollt gyakorolhat, így ezen eljárások lebonyolítása  

20-30 nappal megnőhet. Szabó Imre elmondta azt is, hogy egyeztetett a Támpont Iroda 

pszichológusával a múlt ülésen felvetett probléma megoldásáról. Kapnak majd plusz 

helyiséget, hogy több kortárs segítőt alkalmazhassanak, de a hosszú várakozási időt 

várhatóan csak újabb pszichológus felvételével lehet lecsökkenteni (erről majd még később 

egyeztetnek). 

1.2 Németh Ádám beszámolt a MISz Nonprofit Kft ügymenetében történt változásokról. 

Tájékoztatta az EHK-t, hogy az ÉPK kivételével minden karral megtörtént a kollégiumi 

klubok üzemeltetésével kapcsolatos kari megállapodás egyeztetése. A PPP-s 

kollégiumokban üzemeltetett klubok esetében a Hérosz Zrt-vel még további egyeztetésekre 

van szükség. Németh Ádám tájékoztatta az EHK-t, hogy a szorgalmi időszak utolsó 
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heteiben, illetve a vizsgaidőszakban a BME Printer Kft hosszabbított nyitva tartással 

üzemel majd.  

1.3 Keresztes Péter beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Itt  szó volt arról, 

hogy felmerült a budapesti egyetemek integrációja (ettől mi igyekszünk elzárkózni); illetve 

elkészült Hoffmann Rózsa, oktatási államtitkár asszony újabb, a Felsőoktatási Törvénnyel 

kapcsolatos koncepciója (ezt az anyagot azóta a kormány elvetette). 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt Péceli Gábor 

rektor úr tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy a karok a hét folyamán megkapják a 

tanszéki kompenzációs díjjal kapcsolatos táblázatokat. Andor György általános 

rektorhelyettes úr elmondta, hogy elkészítette az elmúlt évek költségvetési főszámainak 

alakulásáról szóló tájékoztató anyagát. Ezt a következő héten mutatja be az értekezlet 

résztvevőinek.  

1.5 Keresztes Péter beszámolt a DIK-EHK-MISz-MISzISz vezetői értekezleten történtekről. 

Itt egyeztettek arról, hogy a MŰSZAK leendő helyiségébe beköltözik majd az Egyetemi 

Zöld Kör is. Németh Ádám elmondta, hogy hamarosan beszerzésre kerül a BME 

Printerben az a gép, amivel fotókat is tudnak majd nyomtatni.  

1.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten részt vett a Zöld Tanszék díj 

átadásán. Az EHK iroda Zöld Tanszék minősítést kapott a verseny során. Ezen a 

rendezvényen beszélt a kerületi környezetvédelmi tanácsnokkal. Egyeztettek a 

kollégiumok zajvédelmi problémájáról; a várostervezési napokról, illetve a Goldmann 

György téren kerékpártárolók létesítéséről.  

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a hét folyamán kiküldött egy kérdőívet, 

aminek célja a hallgatók utazási szokásainak felmérése. A felmérés eredményeképp 

elindulhat egy különvonat a Budapest- Debrecen- Nyíregyháza vonalon, amin a hallgatók 

kedvezményesebben utazhatnak, és/vagy a jelenlegi áron magasabb szolgáltatási 

színvonalban részesülhetnek (pl. WiFi elérhetésőg). 

1.8 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy az 1995. évi CXVII. törvény- a személyi 

jövedelemadóról alapján összeghatártól függetlenül a sportversenyen vagy sportvetélkedőn 

nyert érem, serleg, trófea adómentes (1. csatolt dokumentum). Így a jövőben ezek alapján 

kerülnek elszámolásra a beszerzett tételek. 
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1.9 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a VIK-en ismét szerver adattartalmi 

probléma merült fel. Ezzel kapcsolatban ismét arra kérte a karokat, figyeljenek arra, hogy a 

kollégiumokban tárolt szerverek ne tartalmazzanak jogsértő anyagokat. 

1.10  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy EL Sportközpont kialakítására megfelelő 

számú pályázat érkezett be (ezen felül több tájékoztatást nem adhat). 

1.11 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a kollégiumok klubok üzemeltetési koncepció 

kari megállapodásainak megkötése folyamatban van, várhatóan 2011. április 11-én sor 

kerül az aláírásra. A PPP-s kollégiumok esetében pedig még további egyeztetésekre van 

szükség. 

1.12 Keresztes Péter ismét arra kérte a Belső Kollégiumi Bizottságot, hogy tárgyalja meg a 

kollégiumi felvételi eljárás, férőhelypályázat 2011. július végére való kitolását. 

1.13 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten egyeztetett a Magyar 

Villamosmérnök és Informatikus Hallgatók Egyesületével (MAVE). Itt beszéltek a 

székhelyhasználatról, és a következő rendezvényük engedélyezéséről. 

1.14 Keresztes Péter arra kérte a Pályázati Bizottságot, hogy készítsék el a pályázatokkal 

kapcsolatos ütemtervet a jövőre vonatkozóan. 

1.15  Szentesi Anett tájékoztatta az EHK-t, hogy a mai nap folyamán sikeresen lezajlott a 

BME-HÖK által kiemelten támogatott HÖOK SportPont nevű sportrendezvény a 

Bogdánfy utcai sporttelepen. 

1.16 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a GMF meghatározta a rendelkezésre álló 

reprezentációs illetve üzleti ajándékkeretünket (2. csatolt dokumentum). 

1.17 Vermes Boldizsár beszámolt a BME portállal kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy a 

héten több egyeztetést folytattak a kollégiumi pályázattal és szociális ösztöndíjjal 

kapcsolatos honlapok kialakításáról. 

1.18 Hamvas Mihály beszámolt az oktatási területen történtekről. A hét folyamán Belső 

Oktatási Bizottsági ülést tartott. Itt folytatták a Tanulmányi Ügyrenddel kapcsolatban 

beérkezett kari javaslatok áttekintését (minden kar megküldte javaslatát). Emellett a 

nyelvtanulással kapcsolatos rektori utasítás módosításán dolgoztak, ezen javaslatukat 

hamarosan az EHK elé terjesztik majd. A Belső Oktatási Bizottság előkészítette az 

egyetemi tanári pályázatok véleményezésére vonatkozó új szempont és 

preferenciarendszert (milyen mutatókat veszünk figyelembe és hogyan). Ez az anyag a 
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következő EHK ülésen kerül elfogadásra. Hamvas Mihály a jövő hét folyamán részt vesz 

az oktatási dékánhelyettesi értekezleten, ahol a Tanulmányi Ügyrend módosítása mellett 

szó lesz a tanszékek ellenőrzésére vonatkozó EHK-s kezdeményezésről. 

1.19 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a héten kisebb 

csúszással ugyan, de minden kifizetési lista számfejtése megtörtént. Rozgonyi Eszter arra 

kérte a karokat, hogy hirdessék hallgatóiknak a www.sc.bme.hu/osztondijam oldalt, ahol 

nyomon tudják követni saját kifizetéseiket.  

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

Dóra elmondta, hogy a héten részt vett fegyelmi tárgyalásokon (a tűzvédelmi próbariadót 

elszabotáló hallgatók ügyét tárgyalták). Emellett a hét folyamán egyeztetett Hubay 

Mátyással (GMF Kollégiumok Osztály igazgatóhelyettes) a fegyelmi pontrendszerről, a 

Hallgatói Fegyelmi- Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzat módosításáról (Jogi Csoport 

nem kíván részt venni ezen módosításban). Paragi Miklós elmondta, hogy a héten lezajlott 

a Martos Flóra Kollégium és Vásárhelyi Pál Kollégium bejárása; 2011. április 20-án 

(szerdán) 16:00-tól pedig a Kármán Tódor Kollégium bejárására kerül majd sor. Paragi 

Miklós a hét folyamán egyeztetett Polonkai Lászlóval (GMF Kollégiumok Osztály 

igazgatóhelyettes). Itt a Kármán Klubbal kapcsolatban felmerült problémákról, a 

Schönherz Zoltán Kollégium portáján kiépítésre kerülő kamerákról és a Schönherz Zoltán 

Kollégium homlokzatának felújításáról beszéltek. Paragi Miklós a hét folyamán 

egyeztetett Rémai Zsolttal (GMF Kollégiumok Osztály igazgató) a kollégiumi felújítási 

listákról, a zajvédelmi problémákról illetve a kari rendezvényekkel kapcsolatos jövőbeni 

teendőkről. Paragi Miklóst, elmondta, hogy a jövő hét folyamán közzéteszik a 

kollégiumokból eltiltott személyek listáját a kollégiumok portáin. 

1.21  Medvey Ádám beszámolt a pályázat területén történtekről. Elmondta, hogy a hét 

folyamán minden kar megküldte tapasztalatát, jövőbeni módosító javaslatát az Erasmus 

ösztöndíjak kiosztásával kapcsolatban. Emellett Moson Péter (TTK dékán) tájékoztatta őt, 

hogy ebben az évben több hallgatónk nyert ösztöndíjat, mint az elmúlt években. Medvey 

Ádám a jövő hét folyamán Belső Pályázati Bizottsági ülést tart, ahol szó lesz az Erasmus 

ösztöndíjjal kapcsolatos kérdőív kiértékeléséről. 

1.22  Berzlánovich Imre beszámolt a sport területén történtekről. Előterjesztette az elmúlt év 

Sportbeszámolóját (milyen rendezvények történtek, mekkora összeggel támogattuk őket) 
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(3. csatolt dokumentum). Az anyagot az EHK megvitatta, majd egyhangú, 16-0-0 arányú 

szavazás után elfogadta. 

1.23  Králik Attila arra kérte a karokat, hogy legkésőbb 2011. április 19-ig (keddig) jelezzék 

részére, amennyiben szeretnének évkönyvet készíttetni. 

1.24  Králik Attila beszámolt az Önkéntes nap szervezésével kapcsolatban történtekről. 

Elmondta, hogy hallgatói kezdeményezés esetén több zenekar is a rendezvény mellé állna, 

támogatná azt. Így az EHK a következő javaslatok közül választhat: csatlakozunk a HÖOK 

hasonló rendezvényéhez; csatlakozunk a minisztérium által szervezett rendezvényhez 

(2011. május 21.), illetve szervezünk egy saját önkéntes napot. A fenti javaslatokra a fenti 

sorrendben 7; 3; 16 szavazat érkezett. Így Králik Attila megkezdi a BME által szervezett 

önkéntes nap előkészítését. 

 

 

Egyebek: 

2.1 Hamvas Mihály elmondta, hogy minden kar megküldte részére a Támpont Iroda kari 

kapcsolattartójának elérhetőségét. 

2.2 Keresztes Péter arra kérte Kerkay Pétert, hogy a kollégiumokról, a kollégiumok 

közéletéről készült képek kerüljenek fel az EHK honlapra. 

2.3. Keresztes Péter arra kérte Szentesi Anettet, hogy folytassa a Diákközpont és a Támpont 

Iroda honlapjának áttekintését. Az ott talált hibás információkat továbbra is Süveges 

Péternek kell megküldenie. 

2.4 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.5 Kálmán László tájékoztatta az EHK-t, hogy hamarosan sor kerül a VBK HK Tisztújító 

szavazására. A Szavazási Bizottság EHK-s tagja Kovács András lesz.  
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Következő EHK ülés: 2011. április 21. (csütörtök) 18:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2011. április 18. (hétfő) 17:00 

Belső Pályázati Bizottsági ülés: 2011. április 19. (kedd) 17:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: 2011. április 19. (kedd) 18:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés: 2011. április 20. (szerda) 17:00 

 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 
 
Budapest, 2011. április 14. 
 
 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 
1. Jogszabályi kivonat- trófea, kupa, érem Keresztes Péter 
2. Reprezentációs és üzleti ajándékkeret Keresztes Péter 
3. Sportbeszámoló Berzlánovich Imre 

 


