
 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. október 29-én tartott üléséről 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Domján Zsolt, Hamvas Mihály, Hülber Attila, Kálmán 

László, Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Kovács Nándor, Kulcsár Bence, Marosi 

Csaba, Maszlavér Gábor, Medvey Ádám, Paragi Miklós, Ürögi Tamás 

Kimentés: Rozgonyi Eszter 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Keresztes Péter elmondta, hogy a VIK, GPK, és a VBK még nem küldték el a normatíva 

költségvetésüket. Arra kérte az érintett karokat, hogy ezt minél hamarabb pótolják. 

1.2 Keresztes Péter beszámolt az október 19-i vezetői értekezleten történtekről. Elmondta, 

hogy az egyetemen bevezetésre került a kincstárnoki rendszer, amely a 10 millió forintnál 

nagyobb tételeket érinti. Rektor Úr kérte, hogy a Hallgató Jogorvoslati Bizottság által 

tárgyalt ügyekben minél gyorsabban szülessen döntés. A vezetői értekezlet ülésén 

véleményezte a gazdasági és műszaki főigazgatói pályázatokat. Keresztes Péter elmondta, 

hogy Rektor Úr írt egy hivatalos levelet Molnár Gyula polgármester úrnak, amelyben a XI. 

kerületnek megvételre felajánlja a Hauszmann utcai sporttelepet. (1. csatol dokumentum) 

1.3 Keresztes Péter beszámolt az október 26-i vezetői értekezletről. Elmondta, hogy a MAB 

akkreditációs bizottsága összeállított egy anyagot a tavasszal történt intézménylátogatás 

során tapasztaltakról. Szóba került a következő tanév időbeosztása, amelyet a Szenátus 

Oktatási Bizottsága még tárgyalni fog. Keresztes Péter elmondta, hogy kiírásra került a 

pályázat a Kollégiumok Osztály igazgatói posztjára, illetve elkészült a TJSz 1. számú, 

kollégiumi térítési díjakat tartalmazó mellékletének újabb változata (2. csatolt 

dokumentum). 

1.4 Keresztes Péter elmondta, hogy megbeszélésen vett részt a Műhely főszerkesztőjével, 

Szabó Zsolttal. Az Egyetemi Hallgatói Képviselet egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után 

úgy döntött, hogy újabb egy évre megbízza Szabó Zsoltot a Műhely főszerkesztői 

feladatainak ellátására. 



 

 

1.5 Keresztes Péter Rozgonyi Eszterrel való egyeztetés után javasolta, hogy a Demján 

Sándor Ösztöndíj az idén még az eddig megszokott feltételekkel kerüljön meghirdetésre, 

de jövőre már csak az utolsó két félévükben legalább 30 kreditet teljesítők pályázhassanak. 

Ezt az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadta. Keresztes Péter kérte a KHK-kat, 

hogy hirdessék a jövőre megváltozó pályázati feltételeket. 

1.6 Keresztes Péter elmondta, hogy a hallgatói képviselők tudástesztjére november 9-én 

hétfőn 19 órától kerül sor. 

1.7 Keresztes Péter kérte az EHK-t, hogy határozza meg, hogy milyen mértékben és milyen 

feltételekkel támogatja a KHK-kat a HÖOK siófoki vezetőképzőjén történő részvételben. 

Az EHK 10-0-5 arányú szavazás során úgy határozott, hogy az EHK tagjainak, illetve ezen 

felül karonként 2 főnek a részvételi díját kifizeti. A vezetőképzőről esetleg távolmaradó 

EHK delegált kari helyettesítése nem lehetséges. 

1.8 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy részt vett egy megbeszélésen  

Dr. Andor György rektorhelyettes úrral, amelynek témája egy megállapodás volt, amely 

rögzítené az EHK és az Egyetem közötti beruházási jellegű támogatások feltételeit.  

1.9 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t az elmúlt héten történt egyéb eseményekről. 

Elmondta, hogy levélben kérte a Kollégiumok Osztályt a Schönherz Zoltán Kollégiumban 

történő mentori szobák kialakítására (3. csatolt dokumentum). Tájékoztatta az EHK-t, hogy 

a Műegyetemi Ifjúsági Egyesület egy OKM által kiírt pályázaton 300.000 forintot nyert. 

(4. csatolt dokumentum) Elhangzott, hogy megalakulóban van az Építéstudományi 

Egyesület Szakosztály, amelynek részére BME-s domain nevet igényelt (5. csatolt 

dokumentum)  

1.10 Medvey Ádám elmondta, hogy hamarosan kiírásra kerül az Egyetemi BME Ösztöndíj. 

Előterjesztette a Sportösztöndíj kiírását, amelyet az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú 

szavazás során elfogadott. (6. csatolt dokumentum) 

1.11 Hamvas Mihály előterjesztette a Belső Oktatási Bizottság által készített anyagot, amely 

javaslatot tesz az EHK oktatási területen elérendő céljainak meghatározására. (7. csatolt 

dokumentum) Az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás során úgy határozott, hogy az 

előterjesztésben rögzített célokkal egyetért. 

1.12 Hamvas Mihály beszámolt a Hivatalvezető Értekezleten történtekről. Elmondta, hogy 120 

embert bocsátottak el az egyetemről, mert két figyelmeztetés után másodszorra sem 



 

 

nyilatkoztak félévük státuszáról. Tájékoztatt az EHK-t, hogy részt vett egy megbeszélésen, 

amelyen a Matematika A1 tárgy teljesítési követelményeiről volt szó. (8. csatolt 

dokumentum) 

1.13 Hamvas Mihály előterjesztette a Lekérdezési Ügyrendet, amely meghatározza, hogy a 

Hallgatói Önkormányzat milyen módon és feltételekkel kérhet adatokat a Neptun 

Üzemeltetéstől. (9. csatolt dokumentum) Az előterjesztést az EHK egyhangú, 15-0-0 

arányú szavazás során elfogadta. 

1.14 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy a jövő hét 

során a Külső Kollégiumi Bizottság, illetve a Belső Kollégiumi Bizottság is összehívásra 

kerül. Tájékoztatta az EHK-t, hogy több kollégiumban készítenek egy-egy mintaszobát, 

amelyek új bútorokkal lesznek berendezve. 

1.15 Maszlavér Gábor beszámolt arról, hogy részt vett egy megbeszélésen, ahol a Goldmann 

terv több ütemben történő megvalósításának költségeiről volt szó. Elmondta továbbá, hogy 

a balatonlellei táborban a következő fejlesztés várhatóan a vizesblokkokat érinti majd, 

illetve megépítésre kerül egy zajvédő fal. 

1.16 Ürögi Tamás elmondta, hogy hamarosan megalakul a tanszékeket ellenőrző csoport, 

amelynek munkáját a KTH is segíteni fogja. 

1.17 Kálmán László tájékoztatta az EHK tagjait arról, hogy ki milyen feladatot vállalt el eddig, 

milyen határidővel, és sikerült-e azt teljesíteni. 

Egyebek: 

2.1 Paragi Miklós kérte az EHK-t, hogy a VBK HK a kollégiumi fejlesztésre költhető 2 millió 

forintnyi keret elköltésének tételeit módosíthassa. Az EHK a javaslatot egyhangú, 15-0-0 

arányú szavazás során támogatta 

2.2 Kerkay Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a GTK HK november 23-án és 24-én hallgatói 

fórumot, majd kari hallgatói szavazást tart. A szavazási bizottságban az EHK részéről 

Kulcsár Bence vesz részt. 

2.3 Domján Zsolt kérte a karilap felelősöket, hogy amennyiben lehetséges, küldessenek a VIK 

HK irodába minden kari lap minden megjelenésekor néhány példányt. 

2.4 Kovács András elmondta, hogy a KSK HK is tisztújításra készül, a szavazási bizottság 

EHK által delegált tagja Paragi Miklós. 



 

 

 

 

Következő EHK ülés: 

Belső Juttér Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Szenátusi ülés: 

 

2009. november 5. (csütörtök) 

2009. november 5. (hétfő) 14:00 

2009. november 5. (hétfő) 15:00 

2009. november 3. (kedd) 

2009. november 30. (hétfő) 13:00 

 

 

 Kulcsár Bence Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2009. október 29. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Hivatalos levél a Hauszmann utcai sporttelep eladásáról Keresztes Péter 

2. TJSz 1. számú melléklete Keresztes Péter 

3. Kollégiumok Osztálynak írt hivatalos levél a Schönherz Zoltán Kollégiumban történő szobaátalakításról Keresztes Péter 

4. Értesítő az OKM pályázaton nyert 300.000 forintról Keresztes Péter 

5. Építéstudományi Egyesület Szakosztály számára domain név igényléséről szóló levél Keresztes Péter 

6. Sportösztöndíj kiírása és adatlapja Medvey Ádám 

7. Oktatással kapcsolatos célok meghatározása Hamvas Mihály 

8. Jegyzőkönyv a Matematika A1 tárgyal kapcsolatos megbeszélésről Hamvas Mihály 

9. Lekérdezési Ügyrend Hamvas Mihály 

 


