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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2011. augusztus 25-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Andrási Norbert, Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Farkas Tímea, Fekete 

Dóra, Hoffer Dávid, Kálmán László, Keresztes Péter, Kovács András, Králik Attila, Paragi 

Miklós, Rácz Tamás, Szentesi Anett, Vermes Boldizsár, Virányi Ágnes 

Kimentését kérte: Kulcsár Bence 

Vendég: Szabó Imre (DIK igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

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

Támpont Irodával kapcsolatban elmondta, hogy a pszichológiai szolgáltatások iránt való 

igénynövekedés miatt, az Iroda tájékoztató anyagot készít az EHK részére, a szolgáltatás 

fejlesztéséről. A Kulturális Titkárságon két alkalmazott megkezdte felmondási ideje 

letöltését. Szabó Imre tájékoztatta az EHK-t arról, hogy a Karrier Irodában hamarosan 

elkezdődnek az őszi Állásbörze szervezési munkálatai. 

1.2 Keresztes Péter beszámolt a 2011. július 18-ai Operatív Értekezleten történtekről. 

Elmondta, hogy Dux László (Felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár) nem ítélt meg 

több államilag támogatott helyet a BME részére. Kaszásné Mészáros Éva (gazdasági és 

műszaki főigazgató) beszámolt az MGR aktuális állapotáról. Keresztes Péter tájékoztatta 

az EHK-t, hogy az AE épület bontása folyamatban van. Kaszásné Mészáros Éva 

(gazdasági és műszaki főigazgató) javasolta, hogy az Egyetem készítsen egy 

minőségfejlesztési kézikönyvet. Keresztes Péter elmondta, hogy Hajós Róbert (GMF 

Üzemeltetési Osztály igazgató) 40 éve dolgozik és tevékenykedik az Egyetemen, az 

Egyetemért. A BME HÖK egyhangú szavazás után úgy döntött, hogy a Gazdasági és 

Műszaki Főigazgatóval közösen Stoczek József emlékéremre kívánja felterjeszteni az 

Igazgató urat eddigi munkájának elismeréséért. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a 2011. július 18-ai Vezetői Értekezleten történtekről.  

Dr. Jobbágy Ákos (oktatási igazgató) ismertette a BME 2011/2012-es tanév őszi 

félévében induló képzéseinek felvételi ponthatárait, tájékoztatta az értekezlet tagjait a 
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felvettek számáról, valamint elmondta, hogy jelenleg még 900 olyan hallgatója van az 

egyetemnek, akik a hagyományos osztatlan képzésben kezdték meg tanulmányaikat. 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Operatív Értekezleten történtekről. Itt tájékoztatták az 

Értekezlet résztvevőit arról, hogy az üdülési csekk 2011. október 1-től nem járulékmentes, 

így helyette bevezetik a Széchenyi Kártyát.  

1.5 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Vezetői Értekezleten történtekről. Keresztes Péter 

tájékoztatta az EHK-t arról, hogy a 2011-ben, a Lánchídon megrendezendő Magyar 

Tudomány Napján az Egyetem is képviselteti magát. Keresztes Péter elmondta, hogy  

Dr. Péceli Gábor Rektor úr kérésére, az értekezlet keretein belül beszámolt a nemrégiben, 

az egyik internetes hírportálon megjelent cikk háttéreseményeiről. Dr. Andor György 

(általános rektorhelyettes) beszámolt a Létesítmény Program jelenlegi állapotáról. 

Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t arról, hogy a Köztársasági Ösztöndíj valamint az 

EHK által alapított ösztöndíjak átadására (Stoczek József Ösztöndíj, József Nádor 

Ösztöndíj) külön átadó ünnepséget szervez az Egyetem. Az ünnepség operatív intézését az 

EHK vállalta. Dr. Kulcsár Béla (KSK dékán) tájékoztatta az értekezlet tagjait arról, a 

Logisztikai mérnök alapszak anyagait már elküldték a MAB-hoz, emellett elmondta, hogy 

a Közlekedésmérnöki Kar új zászlója elkészült, így szeretné, ha az mihamarabb 

kikerülhetne a régi helyére. Dr. Pipek János (TTK új dékánja) elmondta, hogy elkészültek 

a Matematika 0. zárthelyi dolgozatok, melyek teljesítéséhez minimum 40%-os szintet kell 

majd elérni.  

1.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy ha a HKT keretein belül működő IAESTE 

szervezet nem teljesíti a számára előírt követelményeket, úgy a működése fel lesz 

függesztve.  

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t arról, hogy a VIK rendezte tartozásait.  

1.8 Keresztes Péter elmondta, hogy jelenleg még várjuk Réthelyi Miklós miniszter válaszát 

arra vonatkozóan, aláírja-e az általunk alapított egyetemi ösztöndíjak okleveleit.  

1.9 Fekete Dóra tájékoztatta az EHK-t arról, hogy a GPK részéről 1, a KSK részéről 2 darab 

kollégiumi fellebbezés érkezett. Az EHK egyhangúlag döntött a fellebbezésekkel 

kapcsolatban.  

1.10  Keresztes Péter elmondta, hogy 2011. augusztus 12-én Kocsis Dáviddal, Tóth Gáborral 

és Czett Andorral megbeszélést folytatott a Schönherz Zoltán Kollégium Földszinti 
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Nagyterem hangszigetelésének megvalósításával kapcsolatban. Ehhez a felújításhoz a 

2012. évi a kollégiumi felújításra szánt 2.000.000 Ft-os keretüket szeretnék előre 

felhasználni. Ezt a kérést az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után támogatta.  

1.11 Keresztes Péter ismertette Dobránszky János Szenátusnak küldött levelének tartalmát  

(1. számú melléklet).  

1.12  Kálmán László beszámolt a Stiftungspreis „Jugend baut Europa” elnevezésű Európai 

Uniós pályázat tartalmáról (2. számú melléklet). Az EHK egyhangúlag támogatta az 

ösztöndíj egyetemi honlapokon történő népszerűsítését.  

1.13  Keresztes Péter megköszönte a PPP-s kérdőívek kitöltésében közreműködő Egyetemi 

Hallgatói Képviselők segítségét (3. számú melléklet).  

1.14 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy megkaptuk az engedélyt a névhasználatra a 

József Nádor ösztöndíjhoz (4. számú melléklet). 

1.15 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t arról, hogy lezárultak az Egyetemi Büfék 

Üzemeltetésére kiírt pályázatok. Elmondta, hogy a legutóbbi bíráláskor felmerült 

problémák elkerülése érdekében, kérésére a jövőben a pályázatok Bíráló Bizottságának 

tagja lesz a mindenkori EHK elnöke, vagy egy általa delegált személy. 

1.16  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy Kurucz Zoltán (GPK hallgató), az EHK 

egy korábbi döntése ellen fellebbezést nyújtott be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz  

(5. számú melléklet).  

1.17  Keresztes Péter elmondta, hogy felvette a kapcsolatot az Erasmus pályázat győztesével, 

akinek Erasmus félévét az EHK 1500 Euróval támogatja.  

1.18  Keresztes Péter felkérte Králik Attilát, hogy minél előbb hívjon össze egy bizottsági 

ülést a HK utánpótlás témakörével kapcsolatban.  

1.19 Farkas Tímea elmondta, hogy a Videó pályázat menedzselése folyamatban van, a 

pályázat kiírása jövő hétre várható. 

1.20 Keresztes Péter arra kérte az Egyetemi Hallgatói Képviselőket, hogy minden olyan 

dokumentumot, amelyek a munkájukkal kapcsolatosak, folyamatosan archiváljanak a 

megfelelő helyen (R meghajtó).  

1.21 Keresztes Péter elmondta, hogy a BME Portál rendszerrel kapcsolatos tájékoztató anyag 

elkészült, a BME Portál fejlesztése a visszajelzések és kérések figyelembe vételével 

folytatódik.  
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1.22  Keresztes Péter megkérte Andrási Norbertet, hogy a hiányzó pályázati „to do” 

dokumentumokat készítse el.  

1.23 Keresztes Péter megkérte Rácz Tamást, hogy az egyetemi kerékpártárolók 

elkészíttetésének folyamatában működjön közre. 

1.24 Keresztes Péter kikérte az EHK véleményét arról, hogy mekkora részt kívánnának vállalni 

a 2012-es EFOTT szervezésében. Az EHK nem zárkózik el a szerepvállalástól, de 

mindenképpen tárgyalásokat kell még folytatni az ügy részleteinek megismerése 

érdekében.  

1.25 Keresztes Péter megkérte Virányi Ágnest, hogy a video.bme.hu-s projektet Kerkay 

Pétertől vegye át, a jelenleg rendelkezésre álló videós kapacitások kerüljenek fel a 

honlapra. Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy Margitay Tihamér 

(tanszékvezető, egyetemi tanár, GTK) kérésére a Mérnök etika című tantárgy is felvételre 

fog kerülni. Keresztes Péter megkérte Virányi Ágnest, hogy Margitay Tihamérrel 

vegye fel a kapcsolatot. 

1.26 Az EHK áttekintette a kari lap felelősök névsorát: Kovács András - Műhely, Karima; 

Berzlánovich Imre – Impulzus; Paragi Miklós – GTtimes, Hoffer Dávid – KáTé; Vermes 

Boldizsár – Közhír; Czinkóczki Krisztián – Kémlelő; Králik Attila – Megfagyott 

Muzsikus; Andrási Norbert - Kari Papír; 

1.27  Az EHK áttekintette a Vállalások listáját. 

1.28  Czinkóczki Krisztián elmondta, hogy a következő hetekben HKT bizottsági ülést hív 

össze. 

1.29  Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a nap folyamán 

részt vett a KTH-ban a tanszéki adminisztrátorok részére tartott tájékoztatón.  

1.30  Vermes Boldizsár beszámolt a juttatás-térítés területén történtekről. Előterjesztette a 

TJSZ 2. számú mellékletének javított változatát (6. számú melléklet), valamint a 

rendszeres szociális támogatás (7. számú melléklet) és alaptámogatás (8. számú melléklet) 

kiírását. Az EHK az előterjesztéseket egyhangúlag támogatta. Vermes Boldizsár 

tájékoztatta az EHK-t arról, hogy a 2011/2012-es tanév őszi félévének első kifizetési 

időpontja 2011. október 6. lesz. A további időpontok még egyeztetés alatt állnak. Vermes 

Boldizsár elmondta, hogy a szociális pályázatok elbírálásában résztvevő Kari Hallgatói 

Képviselők vizsgáztatása a jövő héten kezdődik. 
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1.31  Paragi Miklós és Fekete Dóra beszámoltak a kollégium területén történtekről. Paragi 

Miklós elmondta, hogy beérkeztek a fellebbezések a kollégiumi férőhelyosztásokkal 

kapcsolatban. Elmondta, hogy a Bercsényi Kollégium felújítása miatt a várt 60 helyett csak 

56 férőhelyet nem lehet kiosztani. A megmaradt 4 férőhellyel az Építészmérnöki Kar 

rendelkezik. Paragi Miklós elmondta, hogy elküldte a karoknak a NOK-os listákat. A 

Martos Flóra Kollégiumban maradt 6 feltöltetlen kollégiumi férőhely, amit a fellebbező 

hallgatók között osztanak ki. Paragi Miklós arra kérte a karokat, hogy a Kari Kollégiumi 

Rendezvénynaptáraikat 2011. szeptember 1-ig küldjék meg Rémai Zsolt (GMF 

Kollégiumok Osztály igazgató) részére. Paragi Miklós arra kérte a portálfejlesztőket, hogy 

a kollégiumi beiratkozáshoz szükséges képfeltöltés funkció, legkésőbb vasárnapig legyen 

működőképes. Fekete Dóra tájékoztatta az EHK-t, hogy az Egyetemi Zöld Kör és a GMF 

Kollégiumok Osztály közösen energiatakarékossági versenyt hirdet a BME-s kollégiumok 

között. 

1.32  Kovács András előterjesztette a József Nádor ösztöndíjra beérkezett pályázatok elbírálási 

javaslatát. Az EHK az előterjesztést egyhangúlag támogatta. 
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Egyebek: 

2.1Kovács András elmondta, hogy a TÁMOP pályázaton nyert szakkollégiumok tételeiben 

változás várható. 

2.2Berzlánovich Imre tájékoztatta az EHK-t, hogy holnapi naptól megkezdődik a tornatermek 

foglalása (problémát okoz majd a Bercsényi kollégium felújítása, mivel a kollégium 

tornatermét 2011. október 11-ig nem lehet használni).  

2.3Szentesi Anett arra kérte a karokat, hogy jövő hét csütörtökig küldjék meg részére a 

megválasztott Kari Esély Mentorok elérhetőségeit. 

 

 

 

 Szentesi Anett Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Dobránszky János levele Keresztes Péter 

2. Stiftungspreis „Jugend baut Europa” ösztöndíj Kálmán László 

3. PPP kérdőívek kitöltése Keresztes Péter 

4. Névhasználat engedélye Keresztes Péter 

5. Kurusz Zoltán fellebbezése Keresztes Péter 

6. Alapszabály 2. számú mellékletének módosítása Vermes Boldizsár 

7. Pályázati felhívás Rendszeres Szociális ösztöndíj elnyerésére Vermes Boldizsár 

8. Pályázati felhívás Alaptámogatás elnyerésére Vermes Boldizsár 

 


