
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. november 12-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: Dibó Zoltán, Kreutzer Richárd 

Korábban távozott: Domján Zsolt, Kovács Nándor 

Kimentését kérte: Medvey Ádám 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Dibó Zoltán és Kreutzer Richárd előterjesztette egy BME Portál nevezetű, a BME-hez 

köthető személyek közösségét támogató rendszer létrehozásával kapcsolatos javaslatát.  

Beszéltek a jelenlegi problémák feltárásról és azok megoldási lehetőségéről; a rendszer 

célközösségéről (BME-s hallgatók, gólyák, érdeklődő középiskolások, oktatók valamint 

volt BME-sek); a portál használatának alapelveiről (jól definiált és ellenőrzött 

jogosultságrendszer, felügyelet, információ hitelesség őrzése, Wiki elv). Elmondták, hogy 

a projekt megvalósítása a következő lépésekben történhetne: megrendelői igény 

kialakítása, majd funkcionális specifikáció, végül fejlesztés előkészítés.  Az EHK a 

prezentáció végén úgy döntött, hogy Kerkay Péter vezetésével alakuljon egy EHK 

tagjaiból álló csoport, akik segítenek a megrendelői igény kialakításában.  A végső döntést 

ezen folyamat lezárulása után hozza meg az EHK. 

1.2 Kovács Nándor előterjesztette az EHK TDK ösztöndíj pályázati kiírást (1. csatolt 

dokumentum). Az anyagot az EHK megvitatta, majd egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás 

után elfogadta. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt az elmúlt héten történtekről.  Részt vett egy operatív 

értekezleten. Itt szó volt a kutatóegyetem projektben résztvevő egyetemek számának 

emelkedéséről, az ingatlanértékesítésről, a Nukleáris Technika Intézet támogatásával 

kapcsolatos gazdasági anyagról, az OMIKK folyóirat rendeléséről, az egyetem nevét 

használó szervezetek listájáról. 



 

 

1.4 Keresztes Péter részt vett egy vezetői értekezleten is. Itt szó volt a tanszéki különeljárási 

díjról (Szabó Mihály KTH igazgató úrnak kell ezzel kapcsolatban statisztika adatokat 

küldenie). 2009. november 23-án 16:00-tól Egyetemi Gazdasági Bizottsági ülés lesz, ahol 

minden EHK tagot szívesen látnak. -Kovács Nándor távozott- 

1.5 Keresztes Péter a hét folyamán több egyeztetésen is részt vett Csőke Rita jogtanácsos 

asszonnyal a fénymásoló projekttel kapcsolatban. Az egyeztetések révén kialakult egy 

véglegesnek tűnő szerződés. Emellett a gépek beszerzése folyamatban van. 

1.6 Keresztes Péter megköszönte a karok gyors reakcióját a kifizetési listák elkészítésével 

kapcsolatban. Erre a kincstárnoki rendszer bevezetése miatt volt szükség. Emellett 

tájékoztatta az EHK-t a 2009. október 15-ei létszámstatisztikáról. 

1.7 Keresztes Péter arra kérte a GPK, ÉPK, VIK, GTK, TTK karok képviselőit, hogy a 

kollégiumi felújítással kapcsolatos igényeiket minél előbb küldjék be. 

1.8 Keresztes Péter és Hajós Róbert, a GMF Üzemeltetési Osztály igazgatója a mai nap 

folyamán részt vett egy bejáráson a K épületben az eltűnt, EHK által vásárolt székek miatt. 

A bejárás sajnos eredménytelenül zárult. -Domján Zsolt távozott- 

1.9 Keresztes Péter elmondta, hogy részt vett egy megbeszélésen az Építéstudományi 

Egyesülettel, akikkel végül sikerült megállapodásra jutni. 

1.10  Keresztes Péter a ma nap folyamén részt vett egy DIK-MISZ-EHK vezetői értekezleten. 

Itt a Szkéné színházról és a fénymásoló projektről egyeztettek. 

1.11  Keresztes Péter a 2009. november 6-án részt vett a kutatóegyetemi besorolással 

kapcsolatosa bizottsági ülésen. 

1.12  Keresztes Péter elmondta, hogy a KTH-s lekérdezésre jogosult személyek listáján (2. 

csatolt dokumentum) jelenleg az EHK-sok, illetve a kari HÖK-elnökök szerepelnek. 

Lekérdezést csak a Lekérdezési Ügyrendben meghatározott szabályok alapján lehet kérni. 

1.13  Keresztes Péter előterjesztette Medvey Ádám javaslatát a Demján Sándor Alapítvány 

utazási pályázatára (3. csatolt dokumentum).  Az EHK az anyagot megvitatta, majd 

egyhangú, 13-0-0 arányú szavazás után elfogadta. 

1.14  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Részt vett Szabó Mihály 

KTH igazgatóval és Jobbágy Ákos oktatási igazgatóval egy a Tanulmányi Ügyrenddel 

kapcsolatos egyeztetésen. Emellett Hamvas Mihály részt vett az oktatási dékánhelyettesi 

értekezleten. Itt szó volt a tanév időbeosztásáról. A jelenlegi változatban a vizsgaidőszakok 



 

 

hossza megfelelő, ugyanakkor nem szerepel a BME Fesztivál programjában szereplő 

Sportnap a rektori szünetek között, illetve kérdéses, hogy 2010. december 18. a 

vizsgaidőszak vagy a szorgalmi időszak része legyen-e. Az EHK javasolja, hogy ez a nap 

legyen tanítási szünet. Rozgonyi Eszter levelet ír Csabay Bálint KTH igazgaóhelyettes 

úrnak, hogy az idei félévben is rosszul kerültek kiírásra a vizsgáról való távolmaradással 

kapcsolatos különeljárási díjak. 

1.15  Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a héten a BJB 

elkezdte a TJSZ módosítással kapcsolatos célok végső kidolgozását. Az anyag a következő 

ülésre készül el. Emellett a jövő héten megkezdi az ezen szabályzattal kapcsolatos 

egyeztetéseket a Jogi Osztállyal is.  

1.16  Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy  

Domján Zsolttal együtt részt vetek egy Kollégiumok Osztály vezetői értekezleten. Itt szó 

volt a Kollégiumok Osztály igazgatóhelyettesi pályázatáról, a PPP konstrukcióban épült 

kollégiumok után az Egyetem által fizetendő kb. 5.000.000 Ft értékű iparűzési adóról; a 

Vásárhelyi Pál kollégiummal kapcsolatos kártérítési ügyekről; a Fegyelmi és Kártérítési 

Szabályzat szenátusi elfogadásának csúszásáról; a Kármán Tódor és Schönherz Zoltán 

kollégiumi büfék tervezési díjáról. Emellett a héten Belső Kollégiumi Bizottsági ülést 

tartottak. Itt szó volt a Kollégiumi Ügyendről; a mentori pályázatok kiírásáról; a 

kollégiumi férőhelyelosztásról. Paragi Miklós elmondta, hogy 5 kar (VBK, GTK-TTK, 

KSK, ÉPK) küldte be a Kollégiumok Osztállyal kapcsolatos elvárásokról szóló javaslatát. 

Az Építőmérnöki Kari Hallgatói Tanács kérte, hogy a kollégiumi felújításra vonatkozó 

2.000.000 Ft keretének egy részét a kollégiumi nagyterem felújítására költhessék (4. csatolt 

dokumentum). A javaslatot az EHK egyhangúlag, 13-0-0 arányban elfogadta. 

1.17  Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta továbbra is 

foglalkoztatják a politikai pártok ifjúsági szervezeteit, hogy bekerülhessenek az 

egyetemekre. Emellett tájékoztatást adott a különböző pályázati lehetőségekről.  

1.18  Maszlavér Gábor elmondta, hogy a héten egyeztettek a Balatonlellei Ifjúsági Tábor 

felújítását tervező építésszel. Hamarosan az EHK ülés napirendjére kerülhet az árajánlat. 

 

 

  



 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Keresztes Péter elmondta, hogy a hallgatói képviselők tudásfelmérésének hamarosan 

megszületik az eredménye. A benyújtott fellebbezésekkel kapcsolatos döntések is 

hamarosan megtörténnek majd. Emellett az Építőmérnöki Kar kérte, hogy a Műhely 

újságban az eredmény kihirdetéskor azt is írjuk le, hogy mi a célunk ezzel a zárthelyivel. 

2.3 Kerkay Péter és Kovács András előterjesztette a 2009. évi BME Fesztiválon elhagyott 

eszközök pótlása miatt felmerült költségekkel kapcsolatos dokumentumot  

(5. csatolt dokumentum). Az EHK egyhangú, 13-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot 

hozta, hogy az eszközök pótlására 21.990 Ft-ot ad a GTK HK-nak és 89.940 Ft-ot ad a 

KSK HK-nak.  

2.4 Rozgonyi Eszter utánajár a Bevezető matek tárgy tárgykövetelményeivel kapcsolatos 

problémáknak.  

2.4 A jövő hét folyamán kerülnek megrendezésre a kari Gólyabálok (GPK kivételével). Az 

eseményeken minden EHK-st szívesen látnak az adott Kari Hallgatói Képviseletek.  

 

Következő EHK ülés: 

Belső Juttér Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

 

 

2009. november 26. (csütörtök) 

2009. november 16. (hétfő) 13:00 

2009. november 16. (hétfő) 14:30 

héten 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2009. november 12. 

 



 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. EHK TDK ösztöndíj Kovács Nándor 

2. Lekérdezésre jogosult személyek Hamvas Mihály 

3. DSA utazási pályázat Medvey Ádám 

4. Vásárhelyi Pál kollégiumi felújítása Kálmán László 

5. 
BME Fesztivál kártérítés Kerkay Péter, Kovács 

András 

 


