
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. október 1-jén tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Berzlánovich Imre, Domján Zsolt, Hamvas Mihály, Hülber 

Attila, Kálmán László, Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács Nándor, Kulcsár Bence, 

Maszlavér Gábor, Medvey Ádám, Nagy Roland, Orbán Balázs, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter  

 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Az EHK köszöntötte új tagját Kerkay Pétert, aki a Gazdasági és Társadalomtudományi 

Kar új delegáltja. 

1.2 Keresztes Péter beszámolt az elmúlt héten történtekről. 2009. szeptember 28-án részt vett 

egy vezetői értekezleten. Itt szó volt a főigazgatói pályázatokról, az emelt szintű érettségi 

megkövetelésének lehetőségéről a felvételi eljárásban, matematika-fizika 0. zh-k 

eredményéről és a felzárkóztató kurzusok felvételéről, a CH épület helyreállításáról és az 

ingatlanértékesítésről. Keresztes Péter arra kérte a TTK delegáltjait, hogy kísérjék 

figyelemmel a felzárkóztató kurzus tantárgykövetelményeinek esetleges módosítását. 

1.3 2009. szeptember 28-án Keresztes Péter, Bohák András és Németh Ádám (MISZ 

Nonprofit KFT ügyvezető igazgatójának) társaságában részt vett egy egyeztetésen a 

fénymásoló projekttel kapcsolatosan. 

1.4 Orbán Balázs előterjesztette a 2009/10-es tanév őszi félévnek tornaterem-beosztását  

(1. csatolt dokumentum). A HSB egyhangúan támogatta a beosztást. Az EHK megvitatta, 

majd egyhangúan, 16-0-0 arányban elfogadta a fenti előterjesztést. 

1.5 Keresztes Péter elmondta, hogy Paragi Miklós társaságában részt vett ma egy PPP 

kollégiumokkal kapcsolatos tűzvédelmi egyeztetésen. Ezzel kapcsolatosan Paragi Miklós 

előterjesztette határozati javaslatait (2. csatolt dokumentum). Javaslata az volt, hogy 

tekintsük fegyelmi vétségnek, amennyiben a kollégista nem hagyja el a kollégiumot a 

kiürítési gyakorlaton megadott idő alatt (időkorlát*1,2 perc alatt). Az EHK megvitatta az 

előterjesztést, majd egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadta a következő határozati 

javaslatokat: a most készítendő BME Hallgatók Fegyelmi és Kártérítési szabályzatának 



 

 

mellékletébe kerüljön be, hogy amennyiben a hallgató nem hagyja el a kollégiumot 

tűzriadó alatt, akkor 5 fegyelmi pontot kapjon; amíg nem készül el a fent megnevezett 

szabályzat, addig írásbeli figyelmeztetést kapjanak a GMF Kollégiumok Osztálytól; a 

meghozott döntésekről tájékoztatva legyenek a Kari Hallgatói Képviseletek; a HÖK 

elnökök tájékoztatják az EHK elnököt 2009. október 5-én (hétfőn) arról, hogy milyen 

eszközökkel hirdették a kollégiumokban a szankciók bevezetését. 

1.6 Domján Zsolt előterjesztette BME Egyetemi Zöld Kör SZMSZ módosítását, illetve egy új 

öntevékeny kör, a BME Angyalai Motoros Klub SZMSZ-ét (3-4. csatolt dokumentum).  

13-0-3 arányban az EHK elfogadta a fenti SZMSZ-eket. 

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t a Balatonlellei Ifjúsági táborban történt 

károkozásról (5. csatolt dokumentum). A következő összegeket kell kiegyenlíteni: 

 ÉMK- 9.770 Ft;  

 ÉPK-17.920 Ft,  

 VBK- 37.650 Ft,  

 VIK-8.000 Ft,  

 GTK-15.000 Ft,  

 TTK-146.000 Ft. 

1.8 Kulcsár Bence a videós projekttel kapcsolatban elmondta, hogy az egyik felvett órán az 

oktató politikai jellegű megjegyzést tett. Ugyanakkor ő nem kérte ezen rész kivágását, és 

az EHK is úgy ítélte meg, hogy ez a rész benne maradhat az előadásban. Emellett Kulcsár 

Bence elmondta, hogy az adott kari stúdiókörök megkapták a vágógépeket. Így hamarosan 

elindulhat a video.bme.hu című weboldal, ahova felkerülnek a felvett előadások. 

1.9 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. Elmondta, hogy  

2009. szeptember 30-án lezajlott azon hallgató bírósági tárgyalása, aki beperelte az 

egyetemet, mert a 2008/09-es tanév tavaszi félévében nem részesült szociális 

támogatásban, ugyanakkor nagycsaládos. A pert az egyetem nyerte, és Rozgonyi Eszter 

elvállalta, hogy ezzel kapcsolatosan 2009. október 5-ére tájékoztató készít a HÖK-elnökök 

részére. Rozgonyi Eszter beszámolt a KTH hivatalvezetői értekezleten történtekről. Itt szó 

volt a félévindítással kapcsolatos problémákról (GMF Kollégiumok Osztály jelezte a KTH 

felé, hogy a kollégiumi díjtartozás nem akadályozta meg az aktív félévre történő 

bejelentkezést); az utólagos tárgyfelvételi kérelmekről (1779 saját hibából történő, 1179 



 

 

nem saját hibából történő, amiből 311-et utasítottak el); nyelvoktatás új szabályai miatt 

felmerült problémákról ( 60 esetben letörölték a hallgató nyelvi tárgyát, mert ott nem saját 

hibából történt óraütközés); az új Neptun-rendszert üzemeltető szerverekről (2009. október 

16-19 között Neptun-leállás várható); elektronikus kérelmekről; az október 15-ei 

létszámstatisztika elkészítéséről; doktorjelölti jogviszonyról illetve a FIR jelentésekről. A 

regisztrációs héten történt sok órarendi változás miatt ismét felmerült a tanszékeket 

ellenőrző csoport létrehozásának ötlete. Az elektronikus kérvényekkel kapcsolatosan 

felvetették az EHK-sok, hogy kevés a magyarázatra, bővebb indoklásra szolgáló 500 

karakter.  

1.10  Hülber Attila beszámolt az oktatás terültén történtekről. Elmondta, hogy Hamvas 

Mihály és Medvey Ádám társaságában részt vett egy egyeztetésen Bujk Bélával (Neptun 

Üzemeltetés vezetője), Szabó Mihállyal (KTH igazgatója) és az új Neptunos 

alkalmazottal. Itt szó volt az OHV Ügyrendről (beépül majd a Tanulmányi Ügyrendbe), 

egy esemény-határidő naptár elkészítéséről (mikor és meddig mi legyen a Neptun 

kezdőlapja), illetve egyéb Neptunos lehetőségekről. Egyeztettek az OHV kérdőívek 

kiértékeléséről is, így ezeket az adatokat ettől a félévtől kezdve a KTH-tól kapjuk. Hülber 

Attila elmondta, hogy a hét folyamán Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol a 

Tanulmányi Ügyrend módosításáról beszéltek. 

1.11  Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a GMF 

Kollégiumok Osztály egy lakossági fórumot szeretne tartani 2009. november 6-án a 

Vásárhelyi Pál Kollégiumban a kollégiumi rendezvényszervezők és a lakóközösségek 

vezetőinek részvételével. Paragi Miklós 2009. október 6-án 13:00-kor Külső Kollégiumi 

Bizottsági ülést, ugyanezen nap este pedig Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tart. Részt 

vett Kollégiumok Osztály Vezetői Értekezleten is. Itt szó volt a kollégiumok felújításra 

szánt 2.000.000 Ft-ok elköltéséről (Vásárhelyi Pál és Martos Flóra Kollégium el van 

maradva). 

1.12  Maszlavér Gábor emlékeztette az EHK-t, hogy 2009. október 3-án kerül sor a HÖOK 

közgyűlésre. 

1.13  Orbán Balázs beszámolt a sportélet területén történtekről. Elmondta, hogy részt vett egy 

MAFC elnökségi ülésen, ahol szó volt a klub jövőbeni stratégiájáról és Alapszabályáról. 

Emellett elmondta, hogy megtörtént a Nyílt Nap bizottság alakuló ülése. A VIK és a GTK 



 

 

nem képviseltette magát, így arra kérte a kari delegáltakat, hogy ezen hiányosságukat 

mihamarabb pótolják. 

1.14  Kálmán László elmondta, hogy a HKT lassan beköltözik új helyére, valamint kérte az 

EHK-t, hogy hirdessük a jövő héten megrendezésre kerülő Külügyi Börzét. 

1.15  Domján Zsolt elmondta, hogy a jövő hét folyamán kiírásra kerül az Egyetemi 

Öntevékeny Körök támogatására vonatkozó pályázat. 

 

Egyebek: 

2.1 Keresztes Péter arra kérte Kálmán Lászlót, hogy vezesse az EHK képviselők ülésen 

vállalt feladatainak nyilvántartását. 

2.2 Kulcsár Bence elmondta, hogy a jövő hét folyamán sor kerül a Gépészkari Hallgatói 

Képviselet Tisztújító Szavazására. Az EHK részéről Kálmán László és Paragi Miklós 

lesz a Szavazási Bizottság tagja. 

2.3 Kerkay Péter feladata lesz a Támpont Irodában felmerült szabályzatokkal kapcsolatos 

problémák tisztázása. 

2.4 Keresztes Péter elmondta, hogy készül az EHK munkájával kapcsolatos program és 

eseménynaptár. 

2.5 Az ülés végén sor került az alelnök, illetve a 4 referens megválasztására. Ennek eredménye 

a következő lett: 

 Keresztes Péter Kálmán Lászlót kérte fel az alelnöki poszt betöltésére. Ezt az EHK  

15-0-1 arányban támogatta. 

 Keresztes Péter Hamvas Mihályt, Orbán Balázs pedig Hülber Attilát jelölte oktatási 

referensnek., Hamvas Mihály elfogadta a jelölést, de Hülber Attila nem. 14-1-1 arányú 

szavazás után Hamvas Mihály lett az új oktatási referens. 

 Keresztes Péter Rozgonyi Esztert jelölte juttatási-térítési referensek, amit az EHK  

13-0-3 arányban támogatott. 

 Keresztes Péter Paragi Miklóst jelölte kollégiumi referensnek, amit az EHK  

15-0-1 arányban támogatott. 

 Keresztes Péter Domján Zsoltot jelölte a PPP kollégiumokért felelős referensnek, amit 

az EHK 14-0-2 arányban támogatott. 

 



 

 

Következő EHK ülés: 

Belső Juttér Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Külső Oktatási Bizottság: 

2009. október 8. (csütörtök) 

2009. október 5. (hétfő) 14:00 

héten 

2009. október 6. (kedd)  

2009. október 6. (kedd) 13:00 

  

  

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. október 1. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Tornatermi beosztás 2009/10 ősz Orbán Balázs 

2. Tűzvédelmi előírások megszegése miatti büntetés Paragi Miklós 

3. Egyetemi Zöld Kör SZMSZ módosítása Domján Zsolt 

4. BME Motoros Angyalai SZMSZ Domján Zsolt 

5. Balatonlellei Ifjúsági Tábor károkozás Keresztes Péter 

 


