
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. december 3-án 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 

Kimentését kérte: Domján Zsolt 

Késve érkezett: Kovács Nándor 

Vendég: Németh Ádám, Dienes Ádám 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2009. november 30-án 11:30-kor lezajlott a 

pécsi tragédiában elhunyt hallgatóért tartott megemlékezés. 

1.2 Keresztes Péter a héten részt vett egy vezetői értekezleten. Itt szó volt a 2010/11-es tanév 

időbeosztásáról (hosszas vita alakult ki a 2010. szeptember 14-ei sportnappal 

kapcsolatosan); a 2010. januárjában bevezetésre kerülő új gazdasági rendszerről; az 

Intézményfejlesztési Tervről. Az EHK 14-0-0 arányban támogatta a 2010/11-es tanév 

időbeosztásával kapcsolatos szenátusi előterjesztést (1. csatolt dokumentum), amely 

tartalmazza, hogy 2010. szeptember 14-e rektori szünet legyen. 

1.3 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2009. december 4-én kerül sor a 

Kollégiumok Osztály igazgatói posztjára beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntésre. 

Az EHK a 2009. november 30-ai ülésen hozott döntésének megfelelően továbbra is Rémai 

Zsolt pályázatát támogatja. Az EHK ezen döntéséről állásfoglalást ad ki a GPK HK 

kérésére. Ugyanezen az ülésen döntenek a Kollégiumok Osztály igazgatóhelyettesi 

pályázatokról. Az EHK 14-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy a 

beérkezett pályázók közül Polonkai László kinevezését támogatja. 

1.4 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2009. december 2-án baleset történt a  

K épület egyik tantermében. Egy hallgató fejére zuhant a terem egy fénycsövének 

armatúrája. Szerencsére a hallgatónak komolyabb sérülése nem történt. A baleset hatására 

sor kerül a K épületi helyiségekben ezen eszközök megerősítésére. 



 

 

1.5 Ez EHK 14-0-0 arányú szavazás után úgy határozott, hogy az idei vizsgaidőszakban is 

vállalja a könyvtár meghosszabbított nyitva tartása miatt felmerült 180.000 Ft-os 

pluszköltséget. Ennek eredményeképp a könyvtár a vizsgaidőszakban minden hétköznap 

8:00-22:00 időintervallumban tart nyitva. 

1.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy Marosi Csaba feltárta az egyetemi 

szabályzatok, illetve a jogszabályok hálózatát (2. csatolt dokumentum). Ezen projektje 

lezártával javaslatot tett arra, hogy mely rektori utasításokat kellene módosítani a jelenlegi 

szabályozásoknak megfelelően, illetve melyeket kell hatályon kívül helyezni. Az EHK a 

következő javaslatokat fogadta el: a Marosi Csaba által megjelölt, hatályos rektori 

utasítások tartalmának felülvizsgálata után azokat vagy más szabályzatba bele kell 

integrálni, vagy tartalmukat a hatályos felsőbb szintű szabályzattal összhangba kell hozni, 

vagy pedig hatályon kívül kell helyezni. A 6/2007 ill. 847/2004 utasításokat egyértelműen 

hatályon kívül kell helyezni (az előbbi a Köztársasági Ösztöndíj pályázatról szól, utóbbi 

pedig a kollégiumi felvételről, ami a TJSZ-ben meghatározott, EHK hatáskör); Kollektív 

Jogok Szabályzatának felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, vagy beépítése más 

szabályzatokba; DIK SZMSZ-ének felülvizsgálata, az EHK és DIK új viszonyának 

kialakítása érdekében. A Kollektív Jogok Szabályzat felülvizsgálatával Marosi Csaba 

foglalkozik majd. 

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2009. december 7-én 10:00-kor kerül sor a 

Schönherz Zoltán Kollégium mellett létesített kerékpártároló műszaki átadás-átvételére. 

1.8 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy felkereste őt egy hölgy hallgatók részére 

nyújtott biztosítással és állásajánlattal kapcsolatban. Emellett felhívta az EHK-sok 

figyelmét, hogy lehet őket is megkeresi majd. 

1.9 Keresztes Péter elmondta, hogy az Építéstudományi Egyesülettel kapcsolatosan lesz majd 

egy megbeszélés Péceli Gábor rektor úrral. Keresztes Péter felhívja rektor úr figyelmét 

arra, hogy a szervezet még nem használhatja hivatalosan a BME nevet. 

1.10  A Hallgatói Külügyi Testület Dienes Ádám vezetésével megtartotta éves beszámolóját, 

prezentációját (3. csatolt dokumentum). 

1.11 Az EHK a következő hétre halasztotta a VIK HÖK SZMSZ módosításának megvitatását.  

- Kovács Nándor megérkezett - 



 

 

1.12  Kálmán László elmondta, hogy ismét lehetőség van olcsó sms küldésre a hallgatók 

részére (összesen 10.800 db van). A kiküldött sms-eket természetesen az adott karnak ki 

kell majd fizetnie. 

1.13  Keresztes Péter elmondta, hogy a megmaradt tankönyv-jegyzet-sport-kultúra 

normatívából lehet színházjegyeket vásárolni, igényelni. Az ezzel kapcsolatos kari 

igényeket 2010. december 10-ig kell elküldeni részére. 

1.14  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy Csiby Soma volt GMF Kollégiumok 

Osztály igazgatóhelyettes egy dokumentumot hagyott hátra az általa elkezdett, de el nem 

végzett feladatokról (4. csatolt dokumentum).  

1.15  Keresztes Péter elmondta, hogy felkérést kapott az OMIKK főigazgatói posztjára kiírt 

pályázatokat bíráló bizottságban való részvételre.  

1.16  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a múlt félévben a Szenátus által 

megszavazott, a K épület kertjében állítandó installáció végleges helyéhez hozzájárultak 

(5. csatolt dokumentum). Így ez a talapzat hamarosan kialakítható a kert közepén (a 

költségeket az Építészmérnöki Kar Kari Hallgatói Képviselete magára vállalta). 

1.17  Keresztes Péter a mai napon részt vett egy egyeztetésen Hajós Róberttel, a GMF 

Üzemeltetési Osztály igazgatójával. Itt beszéltek a K épület aulájának hallgatói célú 

hasznosításáról (gyűrűavató, illetve hasonló jellegű kari rendezvények helyszínéül 

szolgálhat-e az aula). Ezzel kapcsolatosan az Üzemeltetési Osztály 2010. január elejére 

árajánlatot készít. Emellett szó volt az E épületben a létesítendő fénymásoló-szalon 

területén fennálló problémákról (az üvegtáblák nagy része el van repedve, így 

megpróbálják majd kicseréltetni őket). 

1.18 Németh Ádám a MISZ Kht ügyvezető igazgatója beszámolt a fénymásoló-projekt 

jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy a fénymásoló-szalon az E épület földszintjén kerül 

majd kialakításra. A helyiség a jelenlegi aulából kerülne leválasztásra, aminek a 

kialakításához szükség van bizonyos beruházásokra (6. csatolt dokumentum). A most 

bemutatott árajánlat egy elsődleges becslés, de várhatóan a következő összegből 

megoldható a kialakítás: helyiség kialakítása, alkalmassá tétele- 7.937.500 Ft; szükséges 

infrastruktúra biztosítása: 2.825.000 Ft; kiegészítő, egyéb szolgáltatások végzéséhez 

szükséges gépek beszerzése- 5.912.500 Ft. - Domján Zsolt megérkezett - Az EHK 



 

 

egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy plusz 10% tartalékkal 

számolva 18.342.500 Ft-ot költ ezen projektre a fénymásoló gépek beszerzésén felül. 

1.19  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Pályázati Bizottság elkészítette éves 

ütemtervét 2010-re vonatkozólag (7. csatolt dokumentum). 

1.20  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a vezetői értekezlet ajánlást készített az 

idegen nyelven folyó képzések szervezéséhez (8. csatolt dokumentum). Ez Moson Péter 

dékán úr és Jobbágy Ákos oktatási igazgató úr feljegyzése.  

1.21 Keresztes Péter elmondta, hogy a kollégiumonkénti hallgatói igényeket Paragi Miklós 

csoportokra osztotta (9. csatolt dokumentum). A felújítás az itt megállapított sorrend 

alapján történik majd. 

1.22 Paragi Miklós előterjesztette a Belső és Külső Kollégiumi Bizottság jövőbeni feladatait, 

céljait (10-11. csatolt dokumentum). Ezen célokat az EHK megvitatta majd egyhangú,  

16-0-0 arányú szavazás után mindkettőt elfogadta. 

1.23 Paragi Miklós és Domján Zsolt előterjesztették pro és kontra érveiket a kollégiumok 

felújítására fordított évi 2.000.000 Ft-ok létjogosultságával kapcsolatban (12. csatolt 

dokumentum). Elmondták, hogy a Belső Kollégiumi Bizottság nem tudott határozott állást 

foglalni egyik oldal mellett sem. Az ezzel kapcsolatos beszélgetés során több ötlet is 

felmerült: minden Kari HK jelöljön meg 5 dolgot, amit fel szeretne újítani, s ami 

megvalósítható 2.000.000 Ft erejéig, az valósuljon meg; készüljön több évre előre 

stratégiai terv arról, hogy milyen felújítási munkákat végezzenek el a kollégiumokban. 

Végül az EHK 13-0-3 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy továbbra is 

megtartja a kollégiumonkénti felújítási keretet, illetve felkéri a Belső Kollégiumi 

Bizottságot arra, hogy dolgozza ki, a célok mentén hogyan lesz elköltve ez az összeg. 

1.24  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2009. december 4-én (pénteken) 10:00-kor 

sor kerül a Q épület bokrétaünnepségre. (Ez azt jelenti, hogy az épület szerkezetkész.) 

1.25  Hamvas Mihály beszámolt a oktatási területen történtekről. Elmondta, hogy a Belső 

Oktatási Bizottság készíti a TVSZ módosítással kapcsolatos célokat.  

1.26  Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatások területén történtekről. Megköszönte a karok 

munkáját, hogy időben elküldték neki a kifizetési listáikat. Tájékoztatta az EHK-t, hogy 

mind a KTH, mind a Támpont Iroda megkapta a megfelelő listákat, és sor került a 



 

 

számfejtésekre. A Neptun problémája miatt bizonyos tételek többször is szerepelhetnek a 

kifizetési tételek között, de ezek közül minden esetben csak egy kerül majd kifizetésre. 

1.27 Paragi Miklós és Domján Zsolt beszámoltak a kollégiumok területén történtekről. A 

héten Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartottak, ahol még pontosítottak a bizottság 

jövőbeni céljain. Maszlavér Gábor arra kérte a karokat, hogy 2010. december 10. 12:00-

ig küldjék el részére, melyik kollégiumba mennyi kollégiumi mentor helyet szeretnének 

kiírni. 

1.28 Kulcsár Bence elmondta, hogy a Hallgatói Külügyi Testület mind a 4 tagszervezete 

elküldte az új SZMSZ-ét (13. csatolt dokumentum). Ezen SZMSZ-ek már megfeleltek a 

HÖK Alapszabály követelményeinek, így az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után 

elfogadta ezeket. 

1.29 Berzlánovich Imre beszámolt az öntevékeny körökkel kapcsolatos történésekről. 

Elmondta, hogy az Építéstudományi Egyesület elküldte részére SZMSZ-ét, amit majd 

továbbít az EHK-soknak is. 

1.30 Kovács Nándor beszámolt a TDK-val kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy a 

2009/10-es tanévben lezajlott TDK konferencia sikeres és eredményes volt. Az adatokból 

(14. csatolt dokumentum) látható, hogy 2 kar kivételével sikerült betartani az előírt 

szabályokat. Ugyanakkor az eltérések nem voltak nagyok, így a TDK-zó hallgatók 

védelme érdekében az EHK 14-0-2 arányú szavazás után elfogadta, hogy az ETDB 

titkárok által javasolt összegeket maradéktalanul megítéli a hallgatóknak. Végül egyhangú, 

16-0-0 arányú szavazás után az EHK elfogadta Kovács Nándor beszámolóját, akit 

emellett felkért arra, hogy tájékoztassa döntéséről az ETDB-t. 

1.31 Domján Zsolt tájékoztatta az EHK-t, hogy lezajlott a HÖOK Budapesti Regionális 

Szövetség éves tisztújító ülése. Az EHK 2009. november 27-én hozott döntésének 

megfelelően végül mindkét BME-s jelöltet megválasztotta a Közgyűlés.  

Emellett Domján Zsolt lett a BRSZ új elnöke. 

1.32 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

tartott Pályázati Bizottsági ülést. A Demján Sándor utazási pályázat kiírásában történtek 

kisebb problémák, ezért a bizottság javasolja a leadási határidő meghosszabbítását  

2009. december 18. 12:00-ig. Ezen módosítást minden Kari HK-nak hirdetnie kell. 



 

 

1.33 Ürögi Tamás elmondta, hogy a mai nap folyamán a kari képviselőkkel együtt elkészítették 

a Balatonlellei Ifjúsági Tábor 2010 nyarára vonatkozó beosztását. Emellett Ürögi Tamás 

beszámolt a MAFC-cal kapcsolatban történtekről is. Elmondta, hogy 2009. december 4-én 

kerül sor egy rendkívüli MAFC küldött közgyűlésre, ahol sor kerül az új Alapszabály 

elfogadására, és az elnökség újraválasztására. Az EHK-t, és így a hallgatóságot Ürögi 

Tamás képviseli majd az elnökségben, míg a Felügyelőbizottság munkájában  

Kovács András vesz részt. 

1.34 Emellett Ürögi Tamás tájékoztatta az EHK-t a Villanyfényes Futballbajnokság 

szervezőinek díjazásáról (3 szervező- összesen 135.000 Ft; 3 meccs szervező- összesen 

198.00 Ft); illetve a műfüves pályák pályagondnokainak díjazásáról  

(3 gondnok- összesen 269.740 Ft) (15. csatolt dokumentum). 

1.35  Kerkay Péter elmondta, hogy a BME Portállal kapcsolatos egyeztetések folyamatosan 

zajlanak, illetve hamarosan megérkezik az EHK honlappal kapcsolatos árajánlat. 

1.36 Az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének kérésére Paragi Miklós utána jár miért 

akadt el a Jogi Osztályon a Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat. 

1.37  Maszlavér Gábor elmondta, hogy a szerdai nap folyamán ülésezett a Hallgatói 

Jogorvoslati Bizottság. 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját.  

2.2 Kovács András arra kérte a karokat, hogy hirdesse a saját képviselői körében a  

2009. december 12-én megrendezésre kerülő Mikulás-kupát. 

2.3 Medvey Ádám arra kérte a karokat, hogy mindenki jelezze neki, mennyien kívánnak részt 

venni a 2009. december 12-ei rendezvényen. 



 

 

 

Következő EHK ülés: 

Belső Juttér Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Külső Kollégiumi Bizottság 

 

2009. december 10. (csütörtök) 

2009. december 9. (szerda) 16:00 

2009. december 7. (hétfő) 14:30 

héten 

héten 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2009. december 3. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. 2010/11-es tanév időbeosztása Keresztes Péter 

2. Jogszabáylok hálózata Marosi Csaba 

3. HKT prezentáció Dienes Ádám 

4. Csiby Soma hagyatéka Keresztes Péter 

5. Megállapodás installáció létesítéséről Keresztes Péter 

6. Fénymásolóhelyiség kialakítása Németh Ádám 

7. Pályázati Bizottság ütemterve 2010-re Medvey Ádám 

8. Idegennyelvű képzések szervezése Keresztes Péter 

9. Kollégiumonkénti hallgatói igények Paragi Miklós 

10-11. BKB-KKB célok, tervek Paragi Miklós 

12. 
Pro és kontra  koli 2.000.000 Ft-ok Paragi Miklós, Domján 

Zsolt 

13. HKT Tagszervezetek SZMSZ-ei Kulcsár Bence 

14. TDK beszámoló  Kovács Nándor 

15. Villanyfényes szervezők, műfüves pályagondnokok díjazása Ürögi Tamás 

 


