
 

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 

 

  

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. április 21-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 igazgató); 

Orbán Balázs (MISz Nonprofit Kft) 

Késett: Paragi Miklós 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Orbán Balázs előterjesztette a BME Diáknapok keretein belül megrendezésre kerülő 

2011. évi Egyetemi Napok költség és programtervét (1. csatolt dokumentum). Három 

különböző javaslattal élt a fellépők tekintetében: híres külföldi előadó; híres külföldi 

előadó zenekarral; híresebb külföldi együttes. Az EHK ezeket a javaslatokat megvitatta. A 

fenti sorrendben a következő szavazatszámok érkeztek:5; 5; 14. Így a rendezvényen a 

magyar együttesek mellett egy híresebb külföldi együttes lép majd fel. Az EHK a 

rendezvény Civil programját támogatja 1.460.000 Ft-tal. Orbán Balázs 2011. május 5-én 

előterjeszti a Civil Programok megszervezésével kapcsolatban kiírt pályázat eredményét. 

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

Támpont Irodával kapcsolatban elmondta, hogy a hét folyamán megkapták a 

kapcsolattartásra kijelölt kari hallgatói képviselők listáját, így hamarosan felveszik majd 

velük a kapcsolatot. A Kulturális Titkárságnál és a Karrier Irodánál nem történt jelentős 

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

kapcsolatban elmondta, hogy a szakkollégiumok által elnyert OKA pályázatok elszámolása 

lassan lezárul és ennek kapcsán egyeztetnek majd az illetékes Kari Hallgatói 

Képviseletekkel. Szabó Imre tájékoztatta az EHK-t, hogy a bútorbeszerzésekre vonatkozó 

közbeszerzési pályázat a hónap végén kiírásra kerül. 

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

Tájékoztatta az EHK-t, hogy az elmúlt héten a BME Printer Kft-vel kapcsolatban felvetett 
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problémák rendeződtek. 2011. április 26-tól a BME Printer minden hétköznap este  

22:00-ig lesz nyitva. Az EHK arra kérte Németh Ádámot, hogy a BME Printer honlapja 

legyen elérhető. Németh Ádám tájékoztatta az EHK-t, hogy karok többségével már 

megszületett a kollégiumi klubok üzemeltetésére vonatkozó megállapodás (az ÉMK-val 

még további egyeztetések szükségesek).  

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

Mészáros Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszony tájékoztatta az értekezlet 

résztvevőit, hogy aláírásra került az orvosi rendelővel kapcsolatos szerződés; a NEFMI 

különböző egyetemi adatszolgáltatásokat kér a GMF-től illetve 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. Az MGR gazdálkodási rendszer első verzióváltására 2011. májusában kerül sor. 

Andor György általános rektorhelyettes úr elmondta, hogy a héten részt vett egy 

egyeztetésen a Balatonfüredi üdülőtelep eladásával kapcsolatban. 

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

doktorjelölti ösztöndíjakról; Becker Gábor (ÉPK dékán) bemutatta az új díszoklevél 

mintákat; a tananyagfejlesztéssel kapcsolatos pályázatról; az AE épület bontásáról. Moson 

Péter (TTK dékán) tájékoztatta az értekezlet résztvevőit az Erasmus ösztöndíj sikeréről. 

Vajta László (VIK dékán) beszámolt a 100%-osan egyetemi tulajdonban lévő cégek 

helyzetéről.  

1.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy megtörtént az EL csarnok kiviteli terveivel 

kapcsolatos közbeszerzési pályázatok bírálása. 

1.7 Keresztes Péter a szerdai nap folyamán egyeztetett az Egységes Szociális Rendszer és 

Kollégiumi Felvételi Rendszer fejlesztőjével. Itt a jövőbeni feladatokról és teendőkről 

egyeztettek. 

1.8 Keresztes Péter a mai nap folyamán Rémai Zsolttal (GMF KO igazgató) és Kaszásné 

Mészáros Évával együtt részt vett egy egyeztetésen a XI. kerületi önkormányzatnál. Itt a 

kollégiumokkal kapcsolatos zajvédelmi problémákról beszéltek. 

1.9 Keresztes Péter a mai nap folyamán részt vett egy büfébizottsági ülésen. Itt a CH, E, I, St 

épületekben lévő büfék illetve a Stoczek utcai és Goldmann György téri menza 
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bérbeadásának pályázati feltételeiről egyeztettek. Emellett felmerült annak a lehetősége is, 

hogy a Bogdánfy utcai sporttelepen is létesítsenek egy büfét. 

1.10  Keresztes Péter egyeztetett Péhl Gáborral (GMF BKO igazgató) az egyetem területén a 

jövőben létesítendő kerékpár-tárolókról, illetve az iroda előtti folyosó ablakcseréjéről. 

1.11  Medvey Ádám előterjesztette a kollégiumi férőhelyek 2%-ának karok közötti 

szétosztására vonatkozó javaslatát (1. csatolt dokumentum). A szétosztás a kari férőhelyek 

arányában történik. A javaslatot az EHK megvitatta, majd 14-0-1 arányú szavazás után 

elfogadta. Az ezzel kapcsolatos kari listák beküldési határideje: 2011. április 26. (kedd). 

1.12 Kálmán László előterjesztette a VBK HK SzMSz módosítási javaslatát (2. csatolt 

dokumentum). Az előterjesztést az EHK megvitatta, majd egy kisebb pontosítással együtt, 

az alábbiak szerint egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után elfogadta: 

10§ A HK működési rendje 

7) Nyílt szavazás és a képviseleti tagok legalább 2/3-os többsége, Titkos szavazás és a 
képviseleti tagok legalább 2/3-os többsége,  

1.13 a HK valamely tagja lemondásának elfogadásához; 
1.14 a HK valamely tagja kizárásához; 
1.15 a HK valamely tagjának a megválasztott tisztségéből való visszahívásához. 

1.16 Medvey Ádám előterjesztette a VIK HK SzMSz módosítási javaslatát  

(3. csatolt dokumentum). Hamvas Mihály felvetette, a Kar gondolja át, hogyan valósítja 

meg az elektronikus és papíros szavazás ötvözését. Az előterjesztést az EHK megvitatta, 

majd egyhangú 15-0-0 arányú szavazás után elfogadta. A felmerült javaslatok alapján 

Hamvas Mihály elkészíti a HÖK Alapszabály 8. mellékletének (BME HÖK Szavazási 

Ügyrendje) felülvizsgálatát. 

1.17  Berzlánovich Imre előterjesztette a Karok közötti Teniszbajnokság támogatására 

vonatkozó javaslatát (4. csatolt dokumentum). Két támogatási forma merült fel: minden 

résztvevő BME-s hallgató indulását 1.000 Ft-tal támogatjuk; illetve 90.000 Ft-tal 

támogatjuk a rendezvényt. A fenti sorrendben a javaslatok 10 illetve 5 szavazatot kaptak; 

így az EHK minden BME-s hallgató indulását 1.000 Ft-tal támogatja. Keresztes Péter arra 

kérte Berzlánovich Imrét, hogy dolgozzon ki egy pályázati rendszert a sportrendezvények 

támogatására. 

1.18 Keresztes Péter arra kérte a karokat, hogy mindenhol tartsanak Kari Tanulmányi 

Bizottsági ülést a tanszéki kompenzációs díjak megállapítására. 
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1.19 Hamvas Mihály beszámolt az oktatási területén történtekről. A hét folyamán Belső 

Oktatási Bizottsági ülést tartott. Itt elkészítették a Tanulmányi Ügyrend módosító 

javaslatának véleményezését. Emellett a nyelvtanulással kapcsolatos rektori utasítás 

módosításán dolgoztak. A Belső Oktatási Bizottság kialakította az egyetemi tanári 

pályázatok véleményezésére vonatkozó szempont és preferenciarendszert (milyen 

mutatókat veszünk figyelembe és hogyan). Ez az anyag a következő EHK ülésen kerül 

elfogadásra. Hamvas Mihály a keddi nap folyamán részt vett az oktatási dékánhelyettesi 

értekezleten. Itt szó volt a 2011/2012-es tanév rendjének felülvizsgálatáról (felvetették, 

hogy a tavaszi félév 1 héttel később kezdődjön); az egyetemi jegyzetellátás helyzetéről; a 

Felvételi Szabályzat és Átvételi Szabályzat módosításáról; a tanszékek ellenőrzéséről; a 

tanszékek által fizetendő kompenzációs díjról. Szabó Mihály KTH igazgató tájékoztatta az 

értekezlet résztvevőit, hogy hamarosan Neptun verzióváltásra kerül sor. 

1.20 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Tájékoztatta az EHK-t, hogy 

kisebb problémák merültek fel a júniusi kifizetéssel kapcsolatban. Így a nagyobb 

problémák elkerülése végett a májusi-júniusi ösztöndíjak számfejtése már májusban 

megtörténik. Rozgonyi Eszter arra kérte a karokat, hogy ha tehetik, akkor az egyéb júniusi 

kifizetéseiket is töltsék fel 2011. április 28-a éjfélig a megfelelő helyre. Ez nem jelenti azt, 

hogy a júniusi kifizetési időpont törlésre kerül, csak annyit, hogy az akkori számfejtés 

jelenleg bizonytalan. 

-Paragi Miklós megérkezett- 

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

Miklós előterjesztette a kollégiumi férőhelyek 2011/2012-es tanév őszi félévére vonatkozó 

karok közötti szétosztását (5. csatolt dokumentum). A szétosztás a kollégiumra jelentkezett 

hallgatók arányában történt. Az EHK a javaslatot megvitatta, majd egyhangú 16-0-0 

arányú szavazás után elfogadta. Paragi Miklós elmondta, hogy a héten lezajlott a Kármán 

Tódor Kollégium bejárása; 2011. április 27-én (szerdán) 15:30-tól pedig a Schönherz 

Zoltán Kollégium bejárására kerül majd sor. Fekete Dóra elmondta, hogy a következő 

héten Külső Kollégiumi Bizottsági ülést tart, ahol a kollégiumi férőhelyelosztásról illetve a 

kollégiumi felvételi eljárás 2011. augusztusra történő kitolásáról egyeztetnek majd. Ezzel 

kapcsolatban arra kérte a GPK és a TTK képviselőit, hogy ők is jelezzék neki, mikor 

tudnak részt venni a bizottság ülésén. Vermes Boldizsár arra kérte a GPK képviselőit, 
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hogy hozzák vissza részére a kollégiumi fegyelmi kártyák átvételi elismervényét. 

Keresztes Péter arra kérte a Belső és Külső Kollégiumi Bizottságot, egyeztessenek arról, 

hogyan történjen a nyári kollégiumi férőhelypályázat.  

1.22  Medvey Ádám beszámolt a pályázat területén történtekről. Elmondta, hogy a héten Belső 

Pályázati Bizottsági ülést tartott. Itt szó volt a Köztársasági Ösztöndíjról és egy esetlegesen 

kiírásra kerülő sport-utazási ösztöndíjról. Medvey Ádám 2011. április 27-én (szerdán) 

ismét Belső Pályázati Bizottsági ülést tart, ahol a Jó tanuló- jó sportoló ösztöndíjat bírálják 

el. Medvey Ádám tájékoztatta az EHK-t, a Köztársasági Ösztöndíjjal kapcsolatos rektori 

utasítást csak azután tudják elkészíteni, amint megérkezik a minisztérium tájékoztató 

levele.  

1.23  Berzlánovich Imre beszámolt az Egyetemi Sportbizottsági ülésen történtekről.  

1.24 Hoffer Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy a HÖOK Közgyűlésre 2011. május 13-15 

között kerül sor Dunaújvárosban. 

 

 

Egyebek: 

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

közéletéről készült képek kerüljenek fel az EHK honlapra. 

2.2 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy Rozgonyi Eszter távozásával megüresedik a 

juttér referens és a jegyzőkönyvvezető poszt. Aki érdeklődik valamelyik iránt, az jelezze 

neki. 

2.3 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 
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Következő EHK ülés: 2011. április 28. (csütörtök) 18:00 

Belső Pályázati Bizottsági ülés: 2011. április 27. (szerda) 9:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés: 2011. április 27. (szerda) 17:00  

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 
 
Budapest, 2011. április 21. 
 
 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 
1. Nyári 2%-os férőhelyek Medvey Ádám 
2. VBK HK SzMSz módosítás Kálmán László 
3. VIK HK SzMSz módosítás Medvey Ádám 
4. Karok közötti teniszbajnokság támogatása Berzlánovich Imre 
5. Kollégiumi férőhelyosztás 11/12 ősz Paragi Miklós 

 


