
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. november 5-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, Rozgonyi Eszter, Ürögi Tamás 

Vendég: Dékány Donát 

Késett: Medvey Ádám 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Dékány Donát beszámolt a Technológia és Tudástranszfer Szervezetek megvalósítása a 

felsőoktatásban című TÁMOP pályázattal kapcsolatos első egyeztetésekről. Beszéltek a 

pályázat megvalósításával kapcsolatos egyeztetésekről, illetve a karok és hallgatók azon 

véleményéről, kéréseiről, amiket ezen pályázat keretein belül szeretnének megvalósítani. 

Dékány Donát elmondta, hogy a hallgatók részéről a következő álláspontot képviselte: a 

hallgatókat ismertessék meg azzal, hogy kerülnek bevezetésre a különböző technológiák az 

iparban, illetve lehessen támogatni azon hallgatói kezdeményezéseket, amely 

eredményeként új technológiákat lehetne bevezetni a későbbiekben. Dékány Donát 

elmondta, azt is hogy a jövő hét folyamán személyesen felkeresi azon EHK azon tagjait, 

akiknek vannak ötleteik ebben a témakörben. –Dékány Donát távozott- 

1.2 Keresztes Péter elmondta, hogy a GPK és a VIK még mindig nem küldte el részére a 

2009/10-es tanév őszi félévére vonatkozó kari normatívaköltségvetését. 

1.3 Keresztes Péter elmondta, hogy a héten részt vett egy vezetői értekezleten. Itt Hardiné 

Farkas Éva megbízott gazdasági és műszaki főigazgató asszony elmondta, hogy a héten 

APEH ellenőrzés várható, beszélt az Egységes Gazdálkodási Rendszerről (EGR) Vezetői 

Információs Rendszerre (VIR) való áttéréssel kapcsolatos problémákról (a közeljövőben 

nem biztos, hogy megtörténik az áttérés), a gazdasági dékánhelyettesi értekezletről 

(bevezetésre kerülő kincstárnoki rendszer miatti 3 napos csúszást be kell ütemezni a 

kifizetések esetén), az új főigazgató asszony érkezéséről. Emellett a vezetői értekezleten 

szó volt a Gépészmérnöki Karon bevezetésre kerülő szabályokról a professor emeritus 



 

 

címmel rendelkezőkkel kapcsolatban, egy a Közlekedésmérnöki Karon bevezetésre kerülő 

BSc-vel kapcsolatos problémákról, a Q2 épületről, az Andor György általános 

rektorhelyettes úr által elkészített, a jövő évi költségvetésre vonatkozó ütemtervről. 

1.4 Keresztes Péter elmondta, hogy a Székelyfölt Alapítvány felkereste rektor urat, hogy a 

domain bejegyzésükhöz szükségünk van 10.000 aláírásra, amelyhez segítséget kért. AZ 

EHK támogatja a kezdeményezést. Emellett felmerült a .bme domain bejegyeztetése is. 

Ezzel a feladattal Kerkay Péter foglalkozik majd. 

1.5 Keresztes Péter elmondta, hogy a hétfői napon részt vett az Építészmérnöki Kar Hallgatói 

Képviseletének alakuló ülésén. 

1.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy Csiby Soma a GMF Kollégiumok Osztály 

igazgatóhelyettese beadta felmondását. 

1.7 Galaskó Gyula és Kispap László (akik a Közalkamazotti Tanács, illetve a Szakszervezet 

képviselői) felkeresték Keresztes Pétert. Beszéltek a balatonparti üdülők eladásáról, ez EL 

csarnokró. Felmerült azon ötlet, hogy a május-június hónapokban ők is igénybe vehetnék a 

Balatonlellei Ifjúsági Tábort. 

1.8 Keresztes Péter és Kulcsár Bence részt vetek a Schönherz Zoltán kollégium újabb 

tűzvédelmi kiürítés gyakorlatán. Ezzel kapcsolatosan Keresztes Péter elmondta azt is, 

hogy a kollégiumi referensekkel együtt részt vett a Schönherz Zoltán kollégium tűzvédelmi 

korlátjáról szóló egyeztetésen. Itt végül arra a megállapodásra jutottak, hogy 2628 fő 

tartózkodhat az épületben rendezvények idején, különben pedig 1848 fő. Ezen létszámok a 

tervezési és engedélyezési folyamatok lezárulta után lépnek életbe. 

1.9 Keresztes Péter elmondta, hogy egyeztetett Nagy Rolanddal a MISZ Iskolaszövetkezet 

igazgatósági elnökével a szervezet jövőbeni lehetőségeiről, stratégiájáról. Az EHK 2009. 

november végén tárgyalja majd az ezzel kapcsolatos anyagot. 

1.10 Keresztes Péter 2009. november 4-én (szerdán) részt vett egy egyeztetésen Németh 

Ádámmal (MISZ Nonprofit Kft ügyvezető igazgató) és Szabó Imrével (Diákközpont 

igazgató). Itt a költségvetés átalakításról beszéltek a Szenátus által korábban elfogadott 

költségvetéssel kapcsolatos határozatok miatt. 2009. december 4-6 között az EHK elkészíti 

a jövő évre vonatkozó, saját belső költségvetését. Ekkor a fent említett két vezető is 

előadást tart saját szervezetének működéséről és jövőbeni terveiről. 



 

 

1.11 Keresztes Péter a mai nap folyamén egyeztetett Hajós Róberttel a GMF Üzemeltetési 

Osztály vezetőjével. Ezek alapján a 2009. november 9-én 19:00-kor kezdődő hallgatói 

képviselők tudásfelmérése a K épület I. emelet 48-ban lesz. Ezen felül a fénymásoló 

projekthez tartozó helyiség és a Hauszmann műfüves pálya további sorsáról esett szó. 

1.12  Keresztes Péter részt vett egy egyeztetésen Péhl Gábor műszaki főigazgató helyettessel. 

Itt beszéltek a kollégiumi felújításokról. Az ezzel kapcsolatos igényeket a karok 

összegyűjtik, majd a Beruházási és Karbantartási Osztályon beárazzák, s végül eldöntik 

mely munkákat valósítják meg. Emellett beszéltek még a beléptető rendszerekről is, de 

ezek megvalósítására és élesben történő üzemeltetésére előre láthatólag csak 2010. 

szeptemberében kerülhet sor. 

-Medvey Ádám megérkezett- 

1.13  Hamvas Mihály 2009. november 2-án részt vett egy MAFC ülésen. Itt szó volt a 

Hauszmann utcai sporttelep eladásról és a MAFC Alapszabály készítéséről. 

1.14  Keresztes Péter elmondta, hogy elkészült a Fénymásoló szalonnal kapcsolatos 

koncessziós szerződés első változata. Ezen anyag véleményezése miatt 2009. november 9-

én találkozik Csőke Rita jogtanácsos asszonnyal. A jelenlegi tervek alapján 2010 

februárjában megkezdhetné működését a Fénymásoló szalon. 

1.15  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Villanyfényes futball-bajnokság hátralévő 

meccseit a Hauszmann utcai sportpálya helyett a Csörsz utcai sportpályán rendezik. Az 

átállás hét elején zavartalanul megtörtént, a hallgatók pozitív visszajelzést adtak. 

1.16  Paragi Miklós előterjesztette a GMF Kollégiumok Osztály igazgatóhelyettesi pályázatát 

(1. csatolt dokumentum). A pályázati kiírást az EHK megvitatta, majd egyhangúlag, 16-0-0 

arányban elfogadta. 

1.17  Keresztes Péter előterjesztette az EHK-sok jutalmazásával kapcsolatos elveket, és 

pontozási rendszert (2. csatolt dokumentum). Az EHK az előterjesztést megvitatta, majd 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadta. 

1.18  Berzlánovich Imre beszámolt az egyetemi öntevékeny körökkel kapcsolatos 

történésekről. Előterjesztette a beérkezett öntevékeny köri pályázatok eredményét (3. 

csatolt dokumentum). Az EHK megvitatta az anyagot. Ezután 15-0-1 arányban a 

következő támogatásokat szavazta meg: 

 Műsajt szervezetet felkéri, hogy adjon be pótpályázatot 



 

 

  BME Angels motoros kört pólókkal és bójával támogatja- 45.000 Ft 

 Női Futball kört 28 órai terembérlet, nevezési díj kifizetésével, és 2 labdával 

támogatja- 92.000 Ft 

 Mászókört a teremkarbantartás költségével és a kötél pótlás kifizetésével 

támogatja- 100.000 Ft 

 BME Zöldkört pólókkal az igényelt matricákkal és az előadóknak szánt ajándékkal 

támogatja- 65.000 Ft 

 Néptánc kört pedig a termebérlet kifizetésével és a molinóval támogatja- 142.600 

Ft. 

Ezen felül Berzlánovich Imrének be kell kérnie a fenti egyetemi öntevékeny körök elmúlt 

időszakról szóló beszámolóját. 

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

Oktatási Bizottság áttekintette a nyelvi OHV kérdéseit, s a közeljövőben a bizottság 

javaslatot tesz a kérdések felülvizsgálatára. 2009. november 16-ra a Belső Oktatási 

Bizottság elkészíti a TVSZ módosítás első verzióját, s ezen időpontig várják a kari HK-k 

módosító javaslatait. Hamvas Mihály és Hülber Attila részt vettek egy egyeztetésen a 

BME-n tanuló külföldi hallgatókkal kapcsolatosan. Arra kértek minket, hogy segítsük ezen 

hallgatók eligazodását a későbbiek folyamán. Továbbiakban Hülber Attila foglalkozik 

ezen kérdéskörrel.  

1.20  Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a Belső Juttér 

Bizottság 2009. november 14-re elkészíti a TJSZ módosító javaslatokkal kapcsolatos 

céljainak listáját, s az ülésen előterjeszti ezeket. Emellett elmondta, hogy a Demján 

pályázattal kapcsolatos ügyek haladnak.  

1.21  Paragi Mikós és Domján Zsolt beszámoltak a kollégiumok területén történtekről. Részt 

vettek egy GMF Kollégiumok Osztály vezető értekezleten. Itt szó volt arról, hogy a 

Wigner Jenő kollégium elleni eljárást az önkormányzat megszüntette;  

2009. november 6-án megrendezésre kerülő a lakossági fórumról; a kollégiumok új, 

közösségi szálláshely besorolásáról (ez ÁFA változást jelenthet). Elmondták, hogy a 

nemrég kiírt büfépályázatra 1 pályázó jelentkezett, s a Baross Gábor Kollégium felmérése 

várhatóan 1 hónapon belül elkészül. Emellett az Építeszkari EHK-sok jelezték a Bercsényi 

Kollégiumban felmerült problémáikat.  



 

 

1.22  Maszlavér Gábor beszámolt a Balatonlellei Ifjúsági tábor felújításával kapcsolatos 

folyamat jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy elkészült egy árajánlat a következő felújítási 

ütemről, amit következő ülésén megtekinthet az EHK is. A jelenlegi tervek alapján 2010 

februárjában befejeződne a tervezés, elkezdődhetnének a munkálatok, 2010 nyarára be is 

fejeződhetnének.  

 

Egyebek: 

2.1 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2009. november 6-án este 19.00-tól 

szerverleállásra kerül sor. 

2.2 Keresztes Péter beszámolt az új iroda felújítási és költöztetési költségeiről.  

2.3 Keresztes Péter elmondta, hogy a 2010-ben megrendezésre kerülő BME Fesztivál a 

Műegyetem rakpart helyett a Q3 telken kerülhet majd megrendezésre. 

2.4 Az EHK áttekintette a vállalások listáját (4. csatolt dokumentum). Keresztes Péter arra 

kérte a jegyzőkönyvvezetőt, hogy gondoskodjon a jegyzőkönyvmellékletek iktatásáról. 

2.5 Az EHK áttekintette a jelenlegi projektek listáját. 

 

Következő EHK ülés: 

Belső Juttér Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

 

 

2009. november 12. (csütörtök) 

2009. november 9. (hétfő) 13:00 

2009. november 9. (hétfő) 14:30 

héten 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2009. november 5. 

 



 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Kollégiumok Osztály igazgatóhelyettesi pályázat Paragi Miklós 

2. Jutalmazási rendszer Keresztes Péter 

3. Egyetemi Öntevékeny Körök pályázata Berzlánovich Imre 

4. Vállalások listája Kálmán László 

 


