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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. április 28-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: 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); 

Késett: Berzlánovich Imre 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre röviden ismertette a Diákközpont általános ügymenetében történt 

változásokat. Támpont Irodával kapcsolatban elmondta, hogy a kifizetések 

gördülékenyebbé tétele érdekében folytattak egyeztetéseket a KTH-val. A Kulturális 

Titkárságnál nem történt jelentős változás a múlt héten elmondottakhoz képest. A Karrier 

Irodánál személyi változás történt: Fürstall Fruzsina helyére új dolgozó került felvételre. 

Szabó Imre beszámolt arról is, hogy a Köztársasági Ösztöndíjjal kapcsolatos minisztériumi 

levél hamarosan megérkezi az Egyetemre. Szabó Imre tájékoztatta az EHK arról is, hogy 

a DIK témaszámain a múlt évi záró egyenlegek az MGR rendszer módosítása miatt 

megváltoztak. Szabó Imre arra kérte azokat a karokat, amelyeknek az elmúlt időszakban 

lezárult a tisztújító szavazásuk, vagy ahol évközben személycserére került sor, küldjék meg 

részére az új tagok listáját egy héten belül a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség miatt. 

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

Tájékoztatta az EHK-t, hogy a Szkéné Színház felújításával kapcsolatos tervek a jövő 

héten elkészülnek. A BME Printer Kft-vel kapcsolatban elmondta, hogy elkészült a cég 

honlapja. Beszámolt arról is, hogy a következő héten megérkezik a fotónyomtató, illetve 

folyamatban van egy rugalmasabb, magasabb színvonalú ügyfélkiszolgáló rendszer 

kialakítása és telepítése. Németh Ádám a Hérosz-MISz Kft-vel kapcsolatban elmondta, 

hogy még nem küldték meg részére a Kármán Klub 2010-es beszámolóját. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a keddi Vezetői értekezleten történtekről. Elmondta, hogy 

Péceli Gábor rektor úr Navracsics Tiborral (Magyar Köztársaság miniszterelnök-



 

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 

 

helyettes), valamint több egyetem rektorával részt vett egy megbeszélésen. Andor György 

általános rektorhelyettes úr tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy készített egy 

anyagot a felsőoktatás kreditalapú finanszírozásáról. Kaszásné Mészáros Éva gazdasági 

és műszaki főigazgató asszony elmondta, hogy megkezdődik az MGR verzióváltása, illetve 

a függő bevételek listáját mostantól hetente frissítik.  

1.4 Keresztes Péter arra kérte a karokat, hogy a nyári kollégiumi férőhelyek 2%-ánal karok 

közti szétosztására vonatkozó határidőt tartsák be (a határidőt a TJSz ide vonatkozó része 

rögzíti, betartása kötelező) és minél hamarabb küldjék be a kollégiumi férőhelyet igénylő 

hallgatók névsorát.  

1.5 Keresztes Péter arra kérte Hamvas Mihályt, hogy a HÖK Alapszabály 8. számú 

mellékletének módosítási javaslatát 2011. május 26-ig készítse el.  

1.6 Keresztes Péter felhívta az EHK képviselők figyelmét arra, hogy szorgalmazzák a 

tanszéki kompenzációs díjak megállapítására a Kari Tanulmányi Bizottságok összehívását. 

A KTB-k véleményezési ideje (15 munkanap) 2011. május 4. után lejár. 

1.7 Vermes Boldizsár újból felszólította a GPK képviselőit, hogy hozzák vissza részére a 

kollégiumi fegyelmi kártyák átvételi elismervényét.  

-Berzlánovich Imre megérkezett-  

1.8 Medvey Ádám előterjesztette a Jó tanuló- Jó sportoló ösztöndíj pályázat eredményét, 

amellyel kapcsolatban 3 verziót készített el. (1. számú melléklet) Az első verzió 1, a 

második 8, a harmadik pedig 12 támogató szavazatot kapott, így az EHK a 3. verziót 

fogadta el véglegesnek.  

1.9  Fekete Dóra előterjesztette a TJSZ 1. számú mellékletének módosítását (2. számú 

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

után elfogadta. 

1.10  Keresztes Péter arra kérte Hoffer Dávidot, hogy az egyetemi tanári pályázatok 

rangsorolásával kapcsolatos előterjesztést pontosítva a következő ülésen terjessze elő. 

1.11  Keresztes Péter ismét arra kérte Berzlánovich Imrét, hogy a sportrendezvények 

támogatására vonatkozó pályázati rendszert 2011. május 1-jei határidővel készítse el. 

1.12  Keresztes Péter előterjesztette a HÖK Alapszabály 1. és 3. számú mellékletének 

módosítását (3. számú melléklet). Az előterjesztést az EHK megvitatta. Az 1. számú 
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mellékletre vonatkozó előterjesztést az EHK 15-0-1 arányban, a 3. számú mellékletre 

vonatkozó előterjesztést 15-0-1 arányban fogadta el. 

1.13  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Tájékoztatta az EHK-t arról, 

hogy a Belső Oktatási Bizottság következő ülése jövő héten hétfőn lesz, Külső Oktatási 

Bizottsági ülés pedig a jövő hét folyamán várható. 

1.14 . Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a mai nap 

folyamán kifizetésekkel kapcsolatos egyeztetésen vett részt a KTH-ban. Felmerült annak 

lehetősége, hogy a jövőben átveszi a Diákközpont a KTH-tól a kifizetések koordinálását. 

Rozgonyi Eszter arra kérte a karokat, hogy 2011. május 2. (hétfő) 16:00-ig küldjék meg 

részére azon hallgatói képviselő nevét és Neptun kódját, akinek az ösztöndíj 

reklamációkkal kapcsolatos kérvényeket véleményezésre átadhatja a KTH. 

1.15  Paragi Miklós és Fekete Dóra beszámoltak a kollégium területén történtekről. Paragi 

Miklós elmondta, hogy a hét folyamán 2 fegyelmi tárgyaláson vett részt. Paragi Miklós 

beszámolt arról is, hogy a héten lezajlott a Schönherz Zoltán Kollégium bejárása. Ezzel a 

kollégiumi bejárások befejeződtek és Paragi Miklós ezúton is megköszönte a bejárásokon 

megjelent EHK képviselők részvételét. Paragi Miklós elmondta, hogy a 2011. május 3-án 

(kedden) 17:00-tól Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tart. Paragi Miklós tájékoztatta az 

EHK-t arról is, hogy zajlanak az egyeztetések az új kollégiumi felvételi rendszerről. 

Paragi Miklós elmondta, hogy a Kármán Tódor és Schönherz Zoltán Kollégiumokban 

perlátorokat terveznek felszerelni. Fekete Dóra tájékoztatta az EHK-t, hogy a jövő héten, 

kedden 18:00-kor Külső Kollégiumi Bizottsági ülést tart. 

1.16  Vermes Boldizsár arra kérte a TTK és a VBK képviselőit, hogy a fegyelmi felelősök 

frissített listáját jövő hét csütörtök 12:00-ig küldjék el részére. 

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

folyamán tartott Belső Pályázati Bizottsági ülést, ahol elbírálták a Jó tanuló- Jó sportoló 

pályázatokat. Medvey Ádám, Kovács András és Szabó Imre a holnapi nap folyamán 

egyeztet a Köztársasági Ösztöndíj kiírásával kapcsolatban. 
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Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Az EHK szemétszedéssel kapcsolatos projektje várhatóan június 10-én valósul meg. 

2.3 Kovács András elmondta, hogy a következő EHK ülésen bemutatja az EHK 2009. évi 

megvalósult költségvetését. 

2.4 Szentesi Anett arra kérte a karokat, hogy 2011. május 9-ig küldjenek a részére fényképpel 

bővített szöveges bemutató anyagot a kari rendezvényekről. 

2.5 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t arról, hogy a jövő héten vendégük lesz Orbán 

Balázs, aki a BME Diáknapok keretein belül megrendezésre kerülő Egyetemi Napok Civil 

Programjának megszervezésére kiírt pályázatokat terjeszti elő. 

2.6 Vermes Boldizsár elmondta, hogy a BME Portál projekttel kapcsolatos egyeztetések 

tovább folytatódtak, a fejlesztés a designtervezés fázisba érkezett. 

2.7 Medvey Ádám arra kérte az EHK-t, hogy az EFOTT-on való BME-s megjelenéssel 

kapcsolatban beküldött anyagot minden EHK-s tekintse át a következő ülésre. 

2.9 Rozgonyi Eszter hallgatói képviselő mandátuma a hétfői napon megszűnik, így a juttatási 

és térítési referensi poszt megüresedik. Keresztes Péter Vermes Boldizsárt jelölte ezen 

poszt betöltésére. Az EHK 15-0-1 arányú szavazás alapján Vermes Boldizsárt választotta 

juttatási-térítési referensnek. 

2.10 Rozgonyi Eszter mandátumának megszűnésével az alábbi bizottságokba 2011. május 3-i 

dátummal az EHK új tagokat delegált: 

• Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság: Egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után Szentesi 

Anett lett a Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság tagja. 

• Hallgatói Jogorvoslati Bizottság: Egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után Vermes 

Boldizsár lett a HJB tagja. 

•  Szenátus Oktatási Bizottság: 15-0-1 arányú szavazás után Czinkóczki Krisztián lett a 

Szenátus Oktatási Bizottságának tagja. 
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Következő EHK ülés: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

 

2011. május 5. (csütörtök) 18:00 

2011. május 3. (kedd) 17:00 

2011. május 2. (hétfő) 

  
 

 

 Szentesi Anett Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 
Budapest, 2011. április 28. 
 
 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 
1. Jó tanuló-Jó sportoló pályázat eredménye Medvey Ádám 
2. TJSz 1. számú melléklete Fekete Dóra 
3. HÖK Alapszabály 1. és 3. számú melléklete Keresztes Péter 

 


