
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. október 81-ájén tartott üléséről 

 

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

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

Roland, Orbán Balázs, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter 

Kimentés: Maszlavér Gábor, Medvey Ádám 

Késett: Hülber Attila 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Keresztes Péter beszámolt az elmúlt héten történtekről. Részt vett egy vezetői 

értekezleten. Itt szó volt a főigazgatói pályázatokról; Andor György minisztériumban tett 

látogatásáról a K épületi alapmegerősítéssel kapcsolatban; az összes egyetemi listára 

történő üzenetküldésről; a legutóbbi Szenátuson elfogadott Humánpolitikai Szabályzat 

módosításáról, az ingatlaneladások jelenlegi állásáról.  Az Egyetemen alakult egy a 

kutatóegyetemi besorolás megalapításával kapcsolatos ad hoc bizottság, amibe 

delegálnunk kell egy doktorandusz hallgatót. A Kari Hallgatói Képviseletek a jövő heti 

ülésig tehetnek javaslatokat a fenti személyre.  Keresztes Péter elmondta, hogy Andor 

György rektorhelyettes úr készített egy anyagot az ingatlaneladások meghiúsulása esetén 

fellépő problémákról. 

1.2 Keresztes Péter elmondta, hogy a héten a következő egyetemi vezetőkkel volt 

megbeszélése: Kövesi János (GTK dékán), Vajta László (VIK dékán), Lovas Antal 

(ÉMK dékán), Andor György (általános rektorhelyettes), Péceli Gábor (rektor). Vajta 

dékán úrral az általános témákon kívül beszéltek az orvosi rendelőről, illetve a 

jegyzetellátás bővítéséről. 

1.3 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a BME Gazdasági Tanácsának új tagja lett 

Dr. Tóth Zoltán, az orvostechnikai szövetség elnökének személyében. 

1.4 Keresztes Péter ismét felszólította a karokat, hogy rendezzék a Balatonlellei Ifjúsági 

Táborban történt károkozási tartozásokat a 14566-os témaszámon. 



 

 

1.5 Kerkay Péter elmondta, hogy a múlt ülésen kapott feladata kapcsán egyeztetett Szabó 

Mihály KTH igazgatóval. Az Igazgató Úr elmondta, hogy felhívja a Dékáni Hivatalok 

figyelmét a Tantárgyakkreditációhoz szükséges tantárgyi-ekvivalenciatáblázatok 

elkészítésére és közzétételére. A KTH a jövő hét elején közzéteszi a hallgatók nyelvi 

pontjait. A következő problémákkal az EHK-nak kell foglalkoznia: TJSZ 1. mellékletének 

legfrissebb változata kerüljön fel a DIK honlapjára; saját hibából történő utólagos tantárgy 

felvételi-törlési kérelmekért szedett szolgáltatási díj épüljön be a szabályzatokba, illetve a 

késedelmes jegyeltérés bejelentése szintén legyen szabályozva. 

1.6 Paragi Miklós előterjesztette a GMF Kollégiumok Osztály igazgatói és igazgatóhelyettesi 

posztjára kiírt pályázatokat (1. csatolt dokumentum). Ezt az EHK ismét megvitatta, majd 

egyhangú, 13-0-0 arányú szavazás után elfogadta. A pályázatok beadási határideje: 2009. 

november 20 ; az eredményhirdetés dátuma pedig 2009. december 4.  

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Kármán Tódor Kollégiumi kivételével a hét 

folyamán lezajlottak a tűzvédelmi kiürítési gyakorlatok. A gyakorlat a Vásárhelyi Pál 

Kollégium kivételével mindenütt pozitív tapasztalatokkal zárult. Elmondta azt is a hónap 

végén hatósági bejárások várhatóak a Bercsényi és a Vásárhely Pál kollégiumokban. 

1.8 Keresztes Péter felszólította a karokat, hogy küldjék be a normatíva költségvetésükről 

szóló tájékoztató levelüket. Eddig csak a GTK és TTK tette ezt meg.  

1.9 Orbán Balázs előterjesztette a Röplabda Kupa támogatásával kapcsolatos előterjesztését 

(2. csatolt dokumentum). Az EHK megtárgyalta, majd egyhangú 13-0-0 arányú szavazás 

után azt a határozatot hozta, hogy 70.000 Ft-tal támogatja a fent megnevezett rendezvényt. 

A Röplabda Kupán átlagosan 150-en vesznek részt évente, az EHK támogatása magában 

foglalja a terembérletet; illetve a díjazásokat.  Emellett Orbán Balázs beszámolt a 

Gabányi Sportcsarnok felújításáról (3. csatolt dokumentum). Az EHK 76/2009-es 

határozata alapján elindult a röplabda versenysport feltételeinek kialakítása. elindult a 

sportösztöndíj folyósítása, megtörtént a pálya rendbetétele. Az eredetileg megszavazott 

500.000 Ft helyett végül 581.250 Ft-ba került a felújítás. A beszámolót az EHK 

egyhangúlag, 13-0-0 arányban elfogadta. Keresztes Péter felvetette azt az ötletet, hogy a 

rossz állapotban lévő Hauszmann utcai műfüves pálya helyett biztosítsunk valahol máshol 

sportolási lehetőséget a hallgatóinknak. Orbán Balázs elmondta, hogy 2009. október 31-



 

 

ére elkészíti a Bogdánffy utcai műfüves pályák üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót az 

elmúlt egy év alapján.  

1.10  Domján Zsolt előterjesztette az Egyetemi Öntevékeny Körök 2009/10-es tanév őszi 

félévére vonatkozó támogatási pályázatát (4. csatolt dokumentum). Az EHK az 

előterjesztést megvitatta, majd egyhangúlag 13-0-0 arányban elfogadta. Domján Zsolt és 

Keresztes Péter a jövő hét folyamán utánanéznek a támogatásként felhasználható keret 

pontos összegének. 

1.11 Kálmán László elmondta, hogy lezajlott a HKT-s Külügyi Börze. Elmondta, hogy a 

jövőben jobban oda kell figyelni erre a rendezvényre, mert Állásbörzekonkurenciát 

teremtettek az idei félévben. 

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

héten a Demján Sándor Alapítvány részéről aláírásra került a támogatási szerződés. 

Ezalapján a 2009/10-es tanévben 600 Bsc-s és 100 Msc-s hallgató részesülhet Demján 

Sándor kiegészítő ösztöndíjban. Emellett 20.000.000 Ft-os keretet a külföldre kiutazó 

hallgatók támogatására különített el az Alapítvány. Ezen utóbbi pályázatokat az Alapítvány 

bírálja majd el a HÖK véleménye alapján. 

1.13  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy Belső 

Oktatási Bizottságot tartott, ahol egyeztették a bizottság jövőbeni céljait. Ezek a 

következőek: TVSZ felülvizsgálata (megvalósultak-e az előző módosításkor elhatározott 

célok, n*15 felülvizsgálata); átsorolással kapcsolatos problémák rendezése, Tanulmányi 

Ügyrend módosítása. Emellett beszéltek még az OHV-ről, illetve ennek kapcsán 

Tárgystatisztikák készítéséről. Hamvas Mihály elmondta, hogy készül majd a Kari 

Hallgatói Képviseletek oktatási felelőseinek egy levelezési lista, ezért minden kari HK 

küldje el neki az adott személy(ek) elérhetőségeit.  

1.14  Paragi Miklós és Domján Zsolt beszámoltak a kollégiumok területén történtekről. 

Tartottak Belső és Külső Kollégiumi Bizottsági ülést. Emellett felosztották egymás között 

a különböző feladatokat. Részt Vettek Kollégiumok Osztály Vezetői Értekezleten is. 

Paragi Miklós elmondta, hogy a múlt ülésen említett lakossági fórummal kapcsolatosan 

még lesznek majd egyeztetések. 

-Hülber Attila megérkezett-  



 

 

1.15  Hamvas Mihály elmondta, hogy a jövő hét folyamán lesz TDK bizottság. Végig kell 

gondolnunk, hogy továbbra is tartjuk-e magunkat az általunk meghatározott szigorú 

arányszámokhoz (az Építőmérnöki Kar szeretne ettől kissé eltérni). Emellett a következő 

ülésen határoznunk kell arról is, hogy mekkora összeggel támogatjuk az idei konferenciát. 

1.16  Domján Zsolt elmondta, hogy a mai nap folyamán bizottsági ülést tartott a hallgatói 

képviselők tudásfelmérőjével illetve az EHK-sok jutalmazási rendszerével kapcsolatosan.  

Keresztes Péter azt kérte, hogy a következő ülésre határozzák meg a pontos célokat a 

fentiekkel kapcsolatban.  

 

Egyebek: 

2.1 Domján Zsolt elmondta, hogy a VIK HK SZMSZ módosítást készít. Ezalapján csak az 

jelöltethetné magát a Kollégiumi Bizottság vezetőjének, aki legalább 600 „előszavazatot” 

össze tud majd szedni a választásokig.   

2.2 2009. októberének utolsó hetében az Építészmérnöki Karon tisztújító szavazás lesz. A 

Szavazatszámláló Bizottságban az EHK részéről Hamvas Mihály és Kulcsár Bence 

vesznek részt.  

2.3 Az Építőmérnöki Karon is tisztújításra kerül majd sor. Itt Domján Zsolt vesz részt a 

Szavazatszámláló Bizottságban.  

 

 

Következő EHK ülés: 

Belső Juttér Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

 

2009. október 15. (csütörtök) 

2009. október 12. (hétfő) 14:00 

2009. október 12. (hétfő) 15:00 

héten 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2009. október 8. 



 

 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Kollégiumok Osztály igazgatói és igazgatóhelyettesi pályázatok Paragi Miklós 

2. Röplabdakupa támogatása Orbán Balázs 

3. Beszámoló a Gabányi Sportcsarnok felújításáról Orbán Balázs 

4. Egyetemi Öntevékeny Körök támogatási pályázata Domján Zsolt 

 


