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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. május 19-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Fekete Dóra, Keresztes Péter, Kerkay 

Péter, Kovács András, Králik Attila, Paragi Miklós, Rácz Tamás, Szentesi Anett 

Késett: Hamvas Mihály, Hoffer Dávid, Kálmán László, Vermes Boldizsár, Virányi Ágnes,  

Kimentését kérte: Kulcsár Bence 

Vendég: Szabó Imre (DIK igazgató); Németh Ádám (MISz Nonprofit Kft ügyvezető) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Keresztes Péter köszöntötte az EHK új tagját Virányi Ágnest, aki a Villamosmérnöki és 

Informatikai Kar Hallgatói Képviseletének delegáltja. 

1.2 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy az elmúlt 2 hétben a Támpont Irodával kapcsolatban nem történt jelentős 

változás. A múlt heti EHK döntésnek megfelelően, a BEST Budapest helyi csoport 

felszámolása kapcsán a szükséges intézkedések végrehajtása megtörtént (az Egyetem 

szervezeti egységeinek tájékoztatása, a BEST jogosultságainak megvonása, a HKT 

irodából való kiköltöztetésük). A Karrier Irodában személyi változások történnek:  

2011. május 31-én Péntek Kittinek megszűnik a munkaviszonya, helyette új munkatársnő 

kerül felvételre. Szabó Imre az Adminisztratív Csoporttal kapcsolatban elmondta, hogy az 

MGR-ben a kötelezettségvállalások kezelésével kapcsolatos változások, a DIK-HÖK 

alrendszer 2011. évi költségvetésének meghatározását tovább nehezítik. Várhatóan ezek a 

Kari HK-k témaszámait nem érintik. 

1.3 Szabó Imre elmondta, hogy a bútorbeszerzéssel kapcsolatos központosított közbeszerzési 

szerződés aláírása megtörtént, így mostantól ismét lehet bútorbeszerzést indítani. Szabó 

Imre tájékoztatta az EHK-t arról, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a KTH készíti 

a szeptemberben beiratkozó elsős hallgatók számára a tájékoztató CD-t. Idei évtől már a 

Csatlakozó is a CD-re kerül majd. A Kari Hallgatói Képviseleteknek is lehetőségük nyílik 

saját tájékoztatójukat elhelyezni a CD-n. Ezeket az anyagokat Süveges Péternek, a 

Támpont Iroda vezetőjének kell elküldeni. 
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1.4 Németh Ádám beszámolt a MISz Nonprofit Kft ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy a 2010. év gazdasági zárása megtörtént. Németh Ádám tájékoztatta az 

EHK-t, hogy a 2011.február 24-én elfogadott Kollégiumi Klubok Üzemeltetési 

Koncepciójával kapcsolatos kari egyeztetések jelentős része lezajlott (már csak az  

ÉMK-val nem sikerült megegyezésre jutniuk). Németh Ádám elmondta, hogy a VBK-nak 

megküldött költségvetési beszámoló a jövőben várhatóan még változni fog. 

1.5 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Rektori Tanácson történtekről. Itt szó volt a Felvételi 

és Átvételi Szabályzat módosításáról, a Közlekedésmérnöki Kar Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról, a TJSz módosításáról. Valamint a Szabó Tibor főtitkár 

által az EHK kérésére előterjesztett SZFMR módosításról (mely szerint minden ülés 

emlékeztetőjében szerepeljen a résztvevők, késők és távolmaradt tagok névsora). 

Előterjesztésre került a BME 2010-es költségvetési beszámolója, valamint a BME 2010. 

évi befektetési tevékenységekről készült beszámoló is. Mihály György (EHBDT elnök) 

beszámolt a Doktori képzésről, mely folyamatos minőségi javulást mutat, valamint 

tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a 2011. évi BME-s doktori ösztöndíjak száma 34%-kal 

nőtt. Kulcsár Béla (KSK dékán) előterjesztette a Logisztikai mérnök alapszak, (Miskolci 

Egyetemmel konzorciumban történő) létesítését. A Rektori Tanácson a 

Közlekedésmérnöki Kar szakirányú továbbképzési szakja is megvitatásra került. 

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

rektor úr tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy kedden a NEFMI-ben egy 

megbeszélésen vett részt a Felsőoktatási Törvény módosításával kapcsolatban. Emellett 

szó volt a tanszékek által fizetendő kompenzációs díjakról: több karon nem tartottak KTB 

ülést ezzel kapcsolatban. Stépán Gábor (GPK) és Lovas Antal (ÉMK) dékán urak 

elnézést kértek az elmaradt KTB miatt, Moson Péter (TTK) dékán úr elmondta, hogy ők 

még tanulmányozzák a listát, Vajta László (VIK) dékán úr pedig beszámolt a 

kompenzációs díjak áttekintését követő eredményeiről. Keresztes Péter tájékoztatta az 

értekezlet tagjait a BEST Budapest helyi csoportjának megszűntetéséről és arra kérte a 

Dékán Urakat, hogy az Egyetem jó hírnevének megőrzése érdekében a BEST Budapest 

Csoporttal együttműködésüket megszakítani, a jövőbeni együttműködéstől elzárkózni 

szíveskedjenek. 



 

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 

 

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy Gárdos Csaba költségvetési főfelügyelő úr 

2011. június 1-jén 10:00-kor látogatást tesz az EHK irodában. Látogatásának célja az DIK-

HÖK gazdálkodásának valamint a HÖK Alapszabálynak az megismerése lesz. 

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

Itt szó volt a Karrier Irodában történő személyi változásról. Gál Tibor tájékoztatta az 

értekezlet résztvevőit, hogy a BEST Budapest helyi csoport tagjainak keddig ki kell 

költözniük az irodából.  

1.9 Keresztes Péter arra kérte Kerkay Pétert, hogy a Versenysport Pályázat kerüljön fel az 

EHK honlapjára. 

1.10 Keresztes Péter előterjesztette a Kollégiumi Vezető mentor Pályázatot, melyek az EHK 

15-0-0 arányban, egyhangú döntéssel elfogadott. (1. számú melléklet) 

1.11 Keresztes Péter előterjesztette a Kollégiumi Mentor Pályázatot, melyet az EHK 15-0-0 

arányban, egyhangú döntéssel elfogadott. (2. számú melléklet) 

1.12  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t arról, hogy a 2011. május 28-ai Ünnepi Szenátusra 

megérkezett a meghívó Péceli Gábor Rektor úrtól.(3. számú melléklet) 

1.13  Keresztes Péter elmondta, hogy az EHK a BME Önkéntes Nappal, a VIK HK pedig egy 

kari programmal ugyanarra a pályázati lehetőségre jelentkezett. A VIK HK erről értesülve 

visszavonta a beadott pályázatot. Keresztes Péter megköszönte a konstruktív 

együttműködést a VIK HK részéről. 

1.14 Keresztes Péter a képzési hétvégén félbe maradt HK utánpótlás kerekasztal beszélgetés 

folytatását kezdeményezte, megkérte Paragi Miklóst, hogy készítsen ezzel kapcsolatban 

egy doodle-t. 

1.15 Keresztes Péter elmondta, hogy Szabó Mihály (KTH igazgató) egy pontban módosítani 

szeretné a Tanulmányi Ügyrendet, miszerint a tantárgyfelvétel ne a pótlási időszak 4. 

napján, 18:00-kor kezdődjön, hanem a vizsgaidőszak második hetének, második napján 

18:00-kor. Az EHK 13-1-1 arányú szavazás után elfogadta a fenti javaslatot.  

(4. számú melléklet)  

1.16 Medvey Ádám távozásával a Szenátus Tudományos Bizottságában megüresedett egy hely. 

Berzlánovich Imre, Rácz Tamás és Virányi Ágnes jelentkeztek ennek betöltésére. 

Berzlánovich Imre 3, Rácz Tamás 9, Virányi Ágnes 2 szavazatot kapott. Így Rácz 

Tamás lett a Tudományos Bizottság új tagja. 
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1.17 Hamvas Mihály beszámolt az oktatási területen történtekről. Elmondta, hogy az 

előzetesen megbeszéltekkel ellentétben a tárgyfelvétel módosítása nem került megvitatásra 

a Vezetői Értekezleten. Elmondta, hogy fejlemények történtek a múlt héten említett 

problémával kapcsolatban, miszerint több hallgató státusza hibásan szerepelt a NEPTUN-

ban, amit a KTH utólag módosított. Kiderült, hogy a hallgatók megszerezték 

abszolutóriumukat, viszont Dékáni kérésre a KTH visszaállította a jogviszonyukat, így volt 

olyan hallgató, aki jogtalanul államilag támogatottá vált. A jövőben körültekintően kell a 

KTH-nak eljárnia, hogy ilyen eset ne történhessen meg újra. Hamvas Mihály elmondta, 

hogy a NEPTUN rendszerben nincs beállítva az automatikus abszolválás. Hamvas Mihály 

tájékoztatta az EHK-t, hogy 2011.május 24-ére Külső Oktatási Bizottságot hív össze, és a 

jövő hét folyamán Belső Oktatási Bizottságot is szeretne tartani. 

1.18 Vermes Boldizsár beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a június havi 

kifizetések menetéről jövő héten tud bővebb információval szolgálni. Vermes Boldizsár 

tájékoztatta az EHK-t, hogy jövő héten Külső Szociális Bizottságot hív össze.  

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

Miklós elmondta, hogy elkészültek a kollégiumi mentorok pályázati kiírásai. Paragi 

Miklós elmondta, hogy a hét folyamán részt vett egy Műhely interjún, valamint egy, a 

Martos Flóra Kollégium szellőző berendezéséről tartott megbeszélésen. Paragi Miklós 

elmondta, hogy a nyári kollégiumra a jelentkezés NEPTUN rendszeren keresztül valósul 

meg. A szociális rendszer a kollégiumi jelentkezésekhez 2011. június 19. és  

2011. június 24. között, valamint 2011. augusztus 1. és 2011. augusztus 12. között lesz 

megnyitva. 

1.20  Kovács András beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy Medvey 

Ádám megtartotta utolsó Pályázati Bizottsági ülését, melynek témája a Köztársasági 

Ösztöndíj volt. Kovács András elmondta, hogy az ösztöndíjra a NEPTUN rendszeren 

keresztül lehet majd jelentkezni, valamint arra kérte az EHK-t, hogy fogadja el az 

ösztöndíjjal kapcsolatban megalkotott irányelveket. Az EHK ezt 15-0-0 arányban, 

egyhangú döntéssel elfogadta. A bizottságon szó esett egy ERASMUS ösztöndíjat nyert 

hallgató kéréséről, aki az általa 2. helyen megjelölt intézménybe kapott kiutazási 

lehetőséget, de önálló szervezéssel megpróbálta elintézni, hogy mégis az első helyen 

megjelölt egyetemen fogadják. A bizottság arra álláspontra jutott, hogy ha a hallgató 
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hivatalos levelet szerez a fogadó intézménytől (melyben az szerepel, hogy tudják és 

akarják is fogadni az általa megjelölt szemeszterben), akkor nem kifogásolja a helyek 

közötti cserét. A jövőben a Rektori Utasítás ezt pontosan szabályozni fogja. 

1.21  Medvey Ádám távozásával felszabadult a Pályázati Bizottság vezetői posztja. Keresztes 

Péter jelölte Kovács Andrást a poszt betöltésére. Az EHK 15-0-0 arányban, egyhangúlag 

megszavazta Kovács Andrást a Pályázati Bizottság vezetőjének. 

1.22 Keresztes Péter elmondta, hogy szükségesnek tartja az öntevékeny csoportok részére 

biztosított támogatás külön témaszámon történő kezelését. A témaszám keretein belül az 

egyetemi költségvetés keretében, a HÖK-DIK alrendszer részére biztosított egyetemi 

támogatás egy része kerül felhasználásra. A javaslatot az EHK 15-0-0 arányban, 

egyhangúan támogatta. 

1.23 Keresztes Péter elmondta, hogy szükségesnek tartja a HÖK-DIK alrendszer 

infrastrukturális működtetésével kapcsolatos kiadások külön témaszámon történő 

kezelését. A témaszám keretein belül az egyetemi költségvetés keretében, a HÖK-DIK 

alrendszer részére biztosított egyetemi támogatás egy része kerül felhasználásra. A 

javaslatot az EHK 15-0-0 arányban, egyhangúan támogatta. 

1.24 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, a 2011-es évben a Kari Hallgatói Képviseleteknek 

nyújtandó támogatásokról. 

 

-Kulcsár Bence megérkezett- 

 

Egyebek: 

2.1 Králik Attila beszámolt a BME Önkéntes Nap szervezésének állapotáról. Elmondta, hogy 

a héten ülést tartott a kari felelősökkel, melyen minden kar képviseltette magát. Jövő héten 

megkezdődik a szórólapozás a rendezvényről, valamint a területhasználati engedélyek 

beszerzése is folyamatban van. Az elektronikus jelentkezés alapján eddig 330 fő jelezte 

részvételi szándékát.  

2.2 Keresztes Péter arra kérte a kari HK-kat, hogy jövő hét péntekig küldjék meg nyári 

elérhetőségeiket a TÁMPONT irodának. 

2.3 Paragi Miklós elmondta, hogy 2011. május 30-án a kollégiumi mentori pályázatok 

bírálására kerül sor.  
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2.4 Kerkay Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2011. május 26-án MIE ülést tart.  

2.5 Králik Attila elmondta, hogy az évkönyv fotózások rendben lezajlottak, a következő 2 

hétben a pótfotózásokra kerül majd sor. 

2.6 Berzlánovich Imre elmondta, hogy megkereste őt a BME Futsal csapatának edzője, aki 

arra kérte az EHK-t egy korábbi megállapodásra hivatkozva, hogy a terembérletük 2/3-át 

támogassa. Az EHK-nak nincs tudomása ilyen megállapodásról.  

2.7 Berzlánovich Imre tájékoztatta az EHK-t arról, hogy Sportbizottsági ülésen vett részt, 

melynek témája az ÉL csarnok volt.  

2.8 Hamvas Mihály elmondta, hogy részt vett a KSK tisztújító fórumán, ahol Debreczeni 

Gábor megkereste őt és az OTDK nyertesek kifizetésének módjáról érdeklődött
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Következő EHK ülés: 2011. május 26. (csütörtök) 18:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2011. május 

Külső Oktatási Bizottsági ülés: 2011. május 24. (kedd)  

Külső Szociális Bizottsági ülés: 2011. május 

MIE ülés 2011.május 26. (csütörtök) 

 

 

 

 

 

 Szentesi Anett Keresztes Péter 

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 
 
Budapest, 2011. május 19 
 
 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 
1. Kollégiumi Vezető Mentor Pályázat Keresztes Péter 
2. Kollégiumi Mentor Pályázat Keresztes Péter 
3. Ünnepi Szenátus meghívó Péceli Gábor 
4. TÜR módosítás Szabó Mihály 
   
   

 


