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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. június 3-án tartott üléséről 

 

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

Kálmán László, Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Kovács Nándor, Kulcsár 

Bence, Marosi Csaba, Medvey Ádám, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter, Ürögi Tamás 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történtekről. A Támpont 

Iroda nevében megköszönte, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek elküldték részükre nyári 

elérhetőségeiket. Tájékoztatta az EHK-t, hogy Szadai Krisztina esélyegyenlőségi 

koordinátor szerepét mostantól fogva Perényi Andrea veszi majd át. Szabó Imre 

elmondta, hogy a Szkéné színház átadásával kapcsolatos folyamat hamarosan lezárulhat 

(2010. június 30.). A Karrier Iroda megkezdte a 2011. évi Állásbörze szervezési 

folyamatait. Szabó Imre az Adminisztatív csoporttal kapcsolatban megjegyezte, hogy az 

MGR gazdálkodási rendszerrel kapcsolatban továbbra sem történt fejlődés, illetve az 

irodaszerek rendelése jelenleg csak a központi raktárból lehetséges (MGR-en keresztül egy 

lassú folyamat, egyszerre csak maximum 6 tétel vihető fel). A Diákközpont költözésével 

kapcsolatos költségtervek hamarosan elkészülnek. A Balatonlellei Ifjúsági Tábor 

zajvédelméről a jövő hét folyamán egyeztetnek majd a megfelelő szakemberrel. 

1.2 Keresztes Péter beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről, ahol a Szenátus 

napirendi pontjait tekintették át. Emellett Kaszásné Mészáros Éva gazdasági és műszaki 

főigazgató asszony beszámolt az MGR fejlődéséről. Andor György általános 

rektorhelyettes úr elmondta, hogy lesz egy újabb energia racionalizálási projekt, amelynek 

keretein belül sor kerül a DCS csarnok, ST épület, Stoczek menza és egy kollégium 

ablakcseréire, illetve fűtéskorszerűsítésére. Az E épület energiaracionalizálási programja 

várhatóan csúszni fog, így szeptemberben bizonyos tantermeket pótolni kell majd. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Szenátuson történtekről. 
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1.4  Keresztes Péter beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt szó volt a 

Közlekedésmérnöki Kar gazdasági helyzetéről, a Testnevelés órákat érintő TVSZ módosító 

javaslatokról. Ezen utóbbi dologgal kapcsolatban felmerült a következő módosítási 

javaslat: a karok eldönthessék, hogy az 1. vagy a 2. félévtől kezdve biztosítanak 4 féléven 

keresztül órarendi blokkot a Testnevelés óráknak. Ezt a javaslatot az EHK 14-2-0 arányú 

szavazás után támogatta. 

1.5  Keresztes Péter beszámolt a DIK-MISZ-EHK-MISZISZ vezetői értekezleten 

történtekről. Tájékoztatta az EHK-t, hogy a MISZISZ bekerült az utolsó körbe a Tesco 

pályázat kapcsán. Németh Ádám, a MISZ Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója tájékoztatta 

az értekezlet résztvevőit, hogy megpróbálják behajtani az IFIUS tartozást. Emellett szó 

volt egy szolgáltatásbővítésről is (DIK Kulturális Titkárságot érintetné), amelynek keretein 

belül elhelyezésre kerülne az egyetem területén egy online jegyvásárló terminál. 

1.6  Keresztes Péter elmondta, hogy lehetőség van a Balatonlellei Ifjúsági Táborban internet 

szolgáltatás kiépítésére (1. csatolt dokumentum). Ennek ára 2 éves hűségnyilatkozat esetén 

havonta 11.000 Ft. Az EHK végül 15-0-1 arányban megszavazta az internet szolgáltatás 

kiépítését. 

1.7  Domján Zsolt előterjesztette a KEFIR rendszer fejlesztésére vonatkozó árajánlatot, ami 

250.000-300.000 Ft között várható. Rozgonyi Eszter előterjesztette az Egységes Szociális 

Rendszer fejlesztésére vonatkozó árajánlatot, ami 250.000 Ft-ról szól. az EHK a fenti 

előterjesztéseket egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta azzal a kikötéssel, hogy 

az előterjesztők időtervet készítenek a fejlesztésekhez. 

1.8  15-0-1 arányú szavazát után Marosi Csaba lett az Egyetemi Gazdasági Bizottság új tagja. 

15-0-1 arányú szavazás után Rozgonyi Eszter lett a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság új 

tagja. 

1.9  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a GPK Polimertechnika Tanszék nyerte el a 

Zöld Tanszék díjat. 

1.10  Rozgonyi Eszter előterjesztette a TJSZ 2. mellékletét képező szociális pontrendszer 

módosítását (2. csatolt dokumentum). Az előterjesztést az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú 

szavazás után elfogadta. 

1.11  Keresztes Péter beszámolt a büfébizottságon történtekről. Elmondta, hogy a következő 

büfépályázatok kerülnek hamarosan kiírásra (3. csatolt dokumentum): K épület alagsor és 
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2. emelet, Q épület földszint és 4. emelet, I épület földszint, ST épület földszint illetve CH 

épület földszint. 

1.12  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Hérosz Zrt nem fogadta el a Schönherz 

Zoltán Kollégium Üzemeltetési Kézkönyvének és Házirendjének módosítását. 

1.13  Domján Zsolt előterjesztette a Kollégiumi Konditermek terembérleti díjaira vonatkozó 

javaslatát (4. csatolt dokumentum). A Polonkai Lászlóval (GMF KO igazgatóhelyettes) 

folytatott egyeztetés után azt javasolta, hogy csak a Kármán Tódor és Schönherz Zoltán 

Kollégiumokban kelljen bérleti díjat fizetni a továbbiakban. Az így befolyt összegek a 

GMF Kollégiumok Osztály költségvetését növelik majd. A javaslatot az EHK egyhangú, 

16-0-0 arányú szavazás után elfogadta. 

1.14  Domján Zsolt előterjesztetett a Fegyelmi Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzatra 

vonatkozó módosítási javaslatát (5. csatolt dokumentum). Ez lényegében a fegyelmi 

pontok pontosítását tartalmazza. Az EHK a javaslatot egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás 

után elfogadta. 

1.15  Kálmán László előterjesztette a VBK HK SZMSZ módosítását (6. csatolt dokumentum). 

Az EHK a módosítást megvitatta, majd egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta. 

1.16  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás terültén történtekről. Elmondta, hogy a mai nap 

folyamán Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol szó volt a TVSZ módosításokról, 

illetve az OHV koncepcióról. 

1.17  Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatás-térítés területén történtekről. Elmondta, hogy a hét 

folyamán Külső Szociális Bizottsági ülést tartott, ahol a következő félévi szociális 

pályázatokat készítették elő. Emellett a mai nap folyamán Juttér Bizottságot tartott, ahol az 

ÉPK HK TJSZ módosító javaslatáról, illetve a TJSZ 2. mellékletének módosításáról volt 

szó. 

1.18  Paragi Miklós és Domján Zsolt beszámoltak a kollégiumok területén történtekről. 

Paragi Miklós elmondta, hogy a nagy esőzések miatt a Vásárhelyi Pál kollégiumban 

nagymértékű beázások történtek, így bizonyos tételeket előrébb sorol majd a Kollégiumok 

Osztály a felújítási prioritási listában. Paragi Miklós tájékoztatta az EHK-t, hogy 

megérkezett a Kármán Tódor Kollégium tűzvédelmi átalakítására vonatkozó árajánlat, de 

ennek megvalósításáról még egyeztetniük kell a megfelelő szervezeteknek. Emellett 

aláírásra került a Martos Flóra Kollégium idei évi felújítására vonatkozó szerződés. 
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1.19  Medvey Ádám elmondta, hogy a jövő hét folyamán Belső Pályázati Bizottsági ülést tart a 

fogyatékos hallgatók részére kiírandó pályázattal kapcsolatban. 

1.20  Berzlánovich Imre elmondta, hogy a mai nap folyamán részt vett egy megbeszélésen a 

BME Fesztivál civil programjaival kapcsolatban. 

1.21  Domján Zsolt a mai nap folyamán egyeztetett a video.bme.hu oldalon található videók 

streamelésével kapcsolatban. Ez sajnos nem fog megvalósulni a közeljövőben. 

1.22  Kálmán László arra kérte a karokat, hogy 2010. június 10-éig rendezzék a HÖOK 

Vezetőképzővel kapcsolatban felmerült tartozásaikat. 

1.23  Kulcsár Bence elmondta, hogy az erősebb szerveren már jobban működik majd a 

video.bme.hu oldal, nem fog ilyen sokszor leállni. 

1.24  Domján Zsolt beszámolt a HÖOK-kal kapcsolatban történtekről. 

1.25  Kálmán László arra kérte a Schönherz Alapítványt, hogy rendezze tartozásait a 

Műegyetemi Ifjúsági Egyesület felé. 

1.26  Paragi Miklós elmondta, hogy a Martos Flóra kollégium kivételével minden kollégium 

nyert a Pro Cultura című pályázaton. 

1.27  Ürögi Tamás beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy a héten részt vett 

Egyetemi Sport Bizottsági ülésen, ahol a Bogdánfy utcai sporttelep beléptetéséről és 

átalakításáról beszéltek. Ürögi Tamás tájékoztató jelleggel elkészítette a Bogdánfy utcai 

műfüves pályák értékbecslését (7. csatolt dokumentum). 

 

Egyebek: 

2.1 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK, hogy elkészült a korábban kért hibabejelentésre 

alkalmas e-mail cím. Arra kérte a karokat, hogy ezt hirdessék a megfelelő fórumokon. 

2.2 Az EHK áttekintette a vállalások listáját.  

2.3 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a VIK és GPK karok nem küldték el részére a 

Kari Hallgatói Képviselet nyári elérhetőségeit. Kalmár A. Márton, a VIK HK elnöke kérte 

esetükben a határidő hosszabítást, mert a VIK HK mobil telefonszáma megrendelés alatt 

van. 

2.4 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Diákközpont leltárában lévő kollégiumi 

eszközök listáját csak a KSK és TTK karok küldték meg részére. A többieknek 2010. 

június 10-éig kell ezen hiányosságukat pótolni. 
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2.5 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy az ÉMK, VBK, GPK karok még nem küldték 

el részére a Balatonlelli Ifjúsági Táborban tartandó táborok főszervezőinek listáját. 

2.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a GPK, VBK, VIK karok nem küldték meg 

részére az EHK tábor résztvevőinek létszámát. 

 

Következő EHK ülés: 2010. június 10. (csütörtök) 18:00 

Belső Oktatási Bizottság: héten 

Belső Pályázati Bizottság: 2010. június 9. (szerda) 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2010. június 3. 

 

 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Balatonlelle- internet Keresztes Péter 

2. TJSZ 2. melléklet módosítás Rozgonyi Eszter 

3. Büfébizottság emlékeztető Keresztes Péter 

4. Kollégiumi konditermek Domján Zsolt 

5. Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat módosítás Domján Zsolt 

6. VBK HK SZMSZ módosítás Kálmán László 

7. Bogdánffy értékbecslés Ürögi Tamás 
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