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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. május 20-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Domján Zsolt, Hamvas Mihály, Kálmán László, Keresztes 

Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Kulcsár Bence, Marosi Csaba, Maszlavér Gábor, Medvey 

Ádám, Paragi Miklós, Ürögi Tamás 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató); Gál Tibor (Diákközpont üzemeltetési vezető) 

Kimentés: Kovács Nándor, Rozgonyi Eszter 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történtekről. Elmondta, 

hogy a Támpont Irodának szüksége lesz minden KHK-ból egy-egy kontaktszemélyre, 

akikhez a felvételizők a szociális, illetve kollégiummal kapcsolatos kérdésekben 

fordulhatnak. Tájékoztatta az EHK-t, hogy a belső raktárból történő beszerzések ezentúl 

számítógépes rendszeren keresztül történnek majd, a megrendelt eszközöket pedig a 

megérkezésükkor át kell venni. 

1.2 Gál Tibor beszámolt a balatonlellei ifjúsági tábor nyári működésének rendjéről. A 

táborvezetőknek rögzített formában dokumentált módon kell majd átadniuk, illetve 

átvenniük a tábort váltáskor, illetve a csoportok érkezése/távozása is dokumentálva lesz. 

Az eszközök kivitele szintén rögzítve lesz, így a tábor területén keletkező esetleges károk 

és hiányok okozói egyértelműen azonosíthatóak lesznek. Gál Tibor tájékoztatta az EHK-t, 

hogy 2010 nyarán a táborban az üdülés költségei egy főre vetítve a következők szerint 

alakulnak: 1500Ft+idegenforgalmi adó éjszakánként; a reggeli 450 Ft-ba, az ebéd 900Ft-

ba, a vacsora pedig 850Ft-ba fog kerülni. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a DIK-MISZ-EHK vezetői értekezleten történtekről. Arra kérte 

a KHK-kat, hogy legkésőbb jövő csütörtökig a balatonlellei hallgatói táborok KHK által 

kijelölt főszervezőinek nevét és elérhetőségét megküldeni szíveskedjenek. Elmondta, hogy 

a szerverszoba klimatizálására több ajánlat is érkezett (8. melléklet), ezzel kapcsolatban a 

lehetőségek vizsgálata még zajlik. 
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1.4 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a fénymásolószalon ideiglenes jelleggel 

valószínűleg a K épület alagsor 72-ben fog kinyitni, amíg az E épületben a felújítások 

befejeződnek. Elmondta továbbá, hogy a Diákközpont a nyári időszakban (vizsgaidőszak 

vége és augusztus 23. között) korlátozott kapacitással működik. Ügyeleti rendszer kerül 

bevezetésre, Keresztes Péter arra kérte a KHK-kat, hogy figyeljenek oda erre a gazdasági 

ügyeik intézésénél (részletekről a DIK igazgatója ad tájékoztatást). 

1.5 Keresztes Péter bemutatta az EHK-nak a Martos Flóra Kollégium felújítására kiírt 

közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyvét (7. számú melléklet).  

1.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t az önkéntes munkáról szóló rektori körlevélről (1. 

számú melléklet), illetve arról, hogy a XI. kerületi Önkormányzat csütörtöki döntése 

értelmében várhatóan augusztusban vagy szeptemberben eladásra kerül a Hauszmann utcai 

sportcsarnok. 

1.7 Keresztes Péter beszámolt a Rektori Tanácson és a Vezetői Értekezleten történtekről. 

Elmondta, hogy Kaszásné Mészáros Éva tájékoztatta a rektori tanácsot a 2009-es évi 

gazdasági beszámolóról. Szó volt a Doktori Szabályzat módosításáról, illetve az „n*15”-ös 

szűrő módosításáról a TVSZ-ben. Keresztes Péter elmondta, hogy hamarosan aláírásra 

kerül az ÉL sportcsarnokkal kapcsolatos megállapodás. Tájékoztatta az EHK-t, hogy a 

BME területén található műszaki problémákkal kapcsolatban bejelentést lehet tenni a 

4444-es számon. Erre a célra kísérleti jelleggel egy e-mail címet fognak létrehozni. 

1.8 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t Andor György javaslatairól a sportkoncepcióval 

kapcsolatban. Az EHK megtárgyalta a javaslatot, majd 12-2-0 arányú szavazás során 

támogatta az anyagot azzal a feltétellel, hogy néhány félreérthető rész tisztázásra kerül, 

illetve az EHK mindenképpen szeretne órarendi blokkot biztosítani a sportnak az első négy 

félévben, a kötelező testnevelés órák számától függetlenül. 

1.9 Keresztes Péter arra kérte Paragi Miklóst és Marosi Csabát, hogy a közös kárrendezési 

eljárással kapcsolatos jövő hét szerdai megbeszélésen vegyenek részt. Tájékoztatta az 

EHK-t a többciklusú képzés egyes szakaszai közötti átmenet során a hallgatói jogviszony 

megszűnésével kapcsolatos fejleményekről. Elmondta, hogy Hajós Róbert felajánlotta, 

hogy tájékoztató előadást szervez az egyetem területén történt lopásokkal kapcsolatos 

megelőző intézkedésekről. Az EHK azt javasolja, hogy ezt célszerűbb ősszel megtartani. 
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1.10 Kovács András elkészítette a kollégiumi mentori és vezető mentori pályázatok kiírását.  

(2. és 3. számú mellékletek) A VBK kérése, hogy a Kollégiumok Osztály javasolhasson 

olyan vezető mentort, aki nem lakik a kollégiumban. Az EHK ezt 14-0-0 arányú, egyhangú 

szavazás során támogatta. Ezután az EHK 14-0-0 arányú, egyhangú szavazás során 

támogatta mind a kollégiumi mentori, mind a kollégiumi vezető mentori pályázatok 

kiírását. 

1.11 Medvey Ádám előterjesztette a Belső Pályázati Bizottság javaslatát a Bécsi Ösztöndíjról, 

illetve a Jó Tanuló, Jó Sportoló ösztöndíjról. (4. és 5. számú mellékletek) Az EHK mindkét 

javaslatot 14-0-0 arányú, egyhangú szavazás során támogatta. 

1.12 Domján Zsolt előterjesztette a Külső Kollégiumi Bizottság javaslatát a kollégiumi 

férőhelyek karok közti elosztásával kapcsolatban. (6. számú melléklet) Két verzió született, 

az első verzió 11, a második 9 támogató szavazatot kapott, így az EHK az első verziót 

fogadta el.  

1.13 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Tájékoztatta az EHK-t a 

felújításokkal kapcsolatos fejleményekről, illetve arról, hogy kimutatás készült arról, hogy 

hány építész hallgató van, aki késett a kollégiumi díj befizetésével, és rendszeres szociális 

ösztöndíjat is késve kapott. Hülber Attila javasolta, hogy az ilyen hallgatók késedelmi 

különeljárási díjai kerüljenek törlésre. Az EHK a javaslatot 8-2-4 arányú szavazás során 

nem támogatta. Paragi Miklós tájékoztatta az EHK-t a nyári kollégiumi elhelyezéssel 

kapcsolatos részletekről: elmondta többek között, hogy a szakmai gyakorlatokat ezentúl 

nem igazolni kell, hanem rögzítve lesz, hogy ki használta már ki ezt a lehetőséget. 

1.14 Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy ülésezett a 

Szenátus Oktatási Bizottsága, illetve részt vett egy Dékánhelyettesi Értekezleten is. 

Utóbbin a TVSZ módosításáról volt szó, a legfontosabb pontok: 

 az „n*15” tanulmányi szűrő marad a jelenlegi formájában, 

 a vizsgahelyek száma továbbra is a tárgyat felvett hallgatók kétszerese, de 

ezt a KTB csökkentheti, 

 kötelező lesz ZH ütemtervetet készíteni, pótZH-kkal együtt, 

 a tantárgykövetelmény és tantárgyprogram elfogadásának módja nem 

változik. 

Hamvas Mihály beszámolt a jogorvoslati ügyek területén történt fejleményekről is. 
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1.15 Hülber Attila kérte az EHK-t, hogy fontolja meg ismét a tantárgyanként eltérő súlyozást 

alkalmazó ösztöndíjosztási rendszer bevezetését. Ezt egy jövő heti Belső Juttér Bizottság 

keretében vitatják meg az érdekeltek, az ÉPK HK ehhez javaslatot készít. 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját.  

2.2 Maszlavér Gábor tájékoztatta az EHK-t, és ezzel elbúcsúzik a hallgatói képviselettől. Az 

EHK megköszönte Maszlavér Gábornak a testületben végzett sokéves munkáját. 

2.3 A VIK jövő keddi Kari Tanácsán Kulcsár Bence és Medvey Ádám vesznek részt. 

2.4.Ürögi Tamás tájékoztatta az EHK-t, hogy leszerelésre került a Wigner Jenő Kollégium 

alagsori helyiségében lévő rúd. 

 

 

 

Következő EHK ülés: 

Belső Juttér Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

 

 

 

2010. május 27. (csütörtök) 18:00 

2010. május 27. (csütörtök)  

2010. május  26. (szerda) 16:00 

héten 

 

 

 Kulcsár Bence Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2010. május 20. 
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Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Rektori körlevél az önkéntes munkáról Keresztes Péter 

2. Kollégiumi mentori pályázat kiírása Kovács András 

3. Kollégiumi mentori pályázat kiírása Kovács András 

4. Bécsi Ösztöndíj eredménye Medvey Ádám 

5. Jó Tanuló, Jó Sportoló ösztöndíj eredménye Medvey Ádám 

6. Külső Kollégiumi Bizottság javaslata a kollégiumi férőhelyek elosztásáról Domján Zsolt 

7 Martos Flóra Kollégium felújításának közbeszerzési bontási jegyzőkönyve - 

8 Szerver szoba klimatizálási árajánlata  
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