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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. június 10-én 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) 

Késett: Ürögi Tamás 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

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

Irodával kapcsolatban megjegyezte, hogy szívesen látnak minden olyan információt, amit a 

Kari Hallgatói Képviseletek fontosnak tartanak a leendő elsős hallgatóknak. A Kulturális 

Titkárság átalakulásával kapcsolatos folyamatok megfelelő ütemben zajlanak. A Karrier 

Iroda az elnyert TÁMOP pályázat keretein belül felmérést készít a hallgatók 

tanulmányaival, képzettségével kapcsolatban. Az Adminisztratív csoporttal kapcsolatban 

Szabó Imre elmondta, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Tábor karbantartó felújítása a 

megfelelő ütemben zajlik. Gál Tibor a hét folyamán egyeztetett a Tábor zajvédelmével 

kapcsolatosan. A Diákközpont szervezeti egységeinek költözésével kapcsolatos árajánlat 

hamarosan elkészül. 

–Ürögi Tamás megérkezett- 

1.2 Keresztes Péter a hétfői nap folyamán részt vett egy operatív értekezleten. Itt szó volt a 

BME Szolgáltató Kft felszámolásáról, a Közlekedésmérnöki Kar gazdasági helyzetéről és 

költözéséről. 

1.3 Keresztes Péter a hétfői nap folyamán részt vett egy vezetői értekezleten is. Itt is szó volt 

a BME Szolgáltató Kft felszámolásáról, a Közlekedésmérnöki Kar gazdasági helyzetéről 

illetve a karok részére kiküldött OHV eredményekről. 

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

történtekről. Nagy Roland (MISZISZ igazgatósági elnök) tájékoztatta az értekezlet 

résztvevőit, hogy a MISZISZ Iskolaszövetkezet másodfokon is nyert a MŰISZ ellen  

(1. csatolt dokumentum). Emellett beszéltek még a szerverszoba klimatizálásáról. 
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1.5  Keresztes Péter a hét folyamán részt vett egy megbeszélésen Kaszásné Mészáros Éva 

gazdasági-műszaki főigazgató asszonnyal. A GMF elvégzi a kifizetési listák és a hallgatók 

részére kiutalt összegek összehasonlítását. Emellett egyeztettek a 2010. június 23-ai 

kollégiumi bejárásról (Bercsényi, Baross Gábor, Wigner Jenő kollégiumok), illetve a 

Kollégiumi Ügyrendet helyettesítő megállapodásról. A megállapodás elkészítéséért Paragi 

Miklós felel. 

1.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, a GBME megkereste őt, hogy egyetemi 

öntevékeny körré válhassanak (2. csatolt dokumentum). Az EHK megvitatta a beérkezett 

SZMSZ-t és ezt a kérést. Az EHK végül 0-13-1 arányú szavazás után nem fogadta el az 

SZMSZ-t, ugyanis a szervezet neve és tevékenysége nincs összhangban illetve az 

esélyegyenlőség, a társadalomba való hatékony integrálás céljait 

szem előtt tartva az EHK nem támogatja olyan szervezet létrehozását, melynek 

célja a megkülönböztetés, vagy magában hordozza a diszkrimináció 

lehetőségét. 

1.7  Rémai Zsolt a GMF Kollégiumok Osztály igazgatója tájékoztatta az EHK-t, hogy a 

tavaszi félév folyamán zajló felújítások miatt (Bercsényi, Martos Flóra, Wigner Jenő 

Kollégiumok) férőhelykiesés várható. Paragi Miklós utánajár annak, hogy mennyibe 

kerülne 150-200 férőhely bérlése arra a félvére. AZ EHK ez alapján kíván majd döntést 

hozni a kieső férőhelyek pótlásáról. 

1.8  Keresztes Péter és Marosi Csaba a hét folyamán részt vettek egy egyeztetésen a 

Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzat laborkárral kapcsolatos 

módosító javaslat miatt. Végül a következő megoldásra jutottak (3. csatolt dokumentum): 

minden karon a KHK egyetértésével lehet meghatározni, hogy mely eszközök után kell 

kártérítést fizetni, mekkora lehet az egy főre jutó limit, illetve a tételek kirovásával szintén 

egyetértése van a KHK-nak. 

1.9  Domján Zsolt elmondta, hogy a múlt heti ülésen elfogadott, Fegyelmi, Kártérítési és 

Jogorvoslati Szabályzat kollégiumi büntetőpontrendszerével kapcsolatos módosító javaslat 

kapcsán további egyeztetéseket kell folytatnia a GMF Jogi Csoporttal illetve a Tűzvédelmi 

Csoporttal. 
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1.10  Keresztes Péter elmondta, hogy a hét folyamán egyeztetett Dibó Zoltánnal és Kreutzer 

Richárddal a BME Portállal kapcsolatosan. Megkapták Helybéli Zoltántól, a TIO 

vezetőjétől a szükséges anyagot, így tovább tudják folytatni az egyeztetéseket. 

1.11  Keresztes Péter és Orbán Balázs részt vettek egy megbeszélésen a GMF-en. Itt Orbán 

Balázs ismertette az OTP-vel kapcsolatos szerződéscsomagot. 

1.12  Keresztes Péter a pénteki nap folyamán részt vett a büfébizottság ülésén (4. csatolt 

dokumentum). Itt a büfépályázatok végleges kiírásáról egyeztettek. 

1.13  Kulcsár Bence és Keresztes Péter a hét folyamán egyeztettek a HKT Tagszervezetek 

vezetőivel. Beszéltek a tagszervezetek alaptevékenységéről, amit kiegészítenek majd a 

tagok toborzásával (nagy a tagok fluktuációja, ezért szükséges). Új alapokat fektettek le, és 

meglátjuk, hogy ezen új elvek mentén milyen eredmények születnek. 

1.14  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elkészítette a Testnevelés 

órákkal kapcsolatos rektori utasítás tervezetét (5. csatolt dokumentum). Emellett 

egyeztetett a TVSZ módosító javaslatokról is. 

1.15  Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a mai nap 

folyamán megtörtént a Demján Sándor Alapítvány részéről a pályázatok ellenőrzése 

(kisebb pontosítások szükségesek, de ezen felül mindent rendben találtak). Emellett 

tájékoztatta az EHK-t, a szociális pályázatokkal kapcsolatos ütemtervről. 

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

Elmondták, hogy a mai nap folyamán Belső Kollégiumi Bizottságot tartottak, ahol szó volt 

a felújításokról illetve a várhatóan kieső férőhelyek pótlásáról. Paragi Miklós tájékoztatta 

az EHK-t, hogy 2010. június 14-én (hétfőn) kapják meg a Kari Hallgatói Képviseletek a 

kollégiumi mentori pályázatokat véleményezésre, és 2010. június 17-éig (csütörtökig) kell 

eljuttatniuk döntésüket az EHK-nak. Domján Zsolt elmondta, hogy a nyári kollégiumi 

férőhelybeosztást is el kell készíteniük a karoknak a hétvége folyamán. A Schönherz 

Zoltán Kollégium Üzemeltetési Kézikönyvét és Házirendjét nem fogadta el a Hérosz ZRt., 

így az EHK egyhangú 16-0-0 döntéssel a következő határozatot hozta: az EHK elnöke 

írjon egy levelet az üzemeltetőnek, amelyben kéri, hogy minden nap hajnal 4 óráig tegyék 

lehetővé a kollégiumi vendégfogadást. 

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

Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol a fogyatékos hallgatók támogatását szolgáló pályázat 
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kiírásáról egyeztettek. Várhatóan július közepén kerül sor a pályázat kiírására, hogy a 

hallgatókat a szeptemberi tanévkezdésben támogassák. 

1.18  Hülber Attila beszámolt a közösségi terek bútorozásával kapcsolatban végzett 

felméréséről. 

1.19  Domján Zsolt és Hülber Attila beszámoltak a HÖOK választmányi ülésen történtekről. 

Elmondták, hogy az ülés tárgyalt a BSc-MSc jogviszony folytonosságának lehetővé 

tételéről. 

1.20  Ürögi Tamás beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy az Egyetemi 

Sportbizottság megbízta Vocskó Mátét, hogy a következő félévben a bizottság 

döntéseinek előkészítésére. Ürögi Tamás tájékoztatta az EHK-t, hogy a Bogdánfy utcai 

sporttelepen Strandröplabda/Strandfocipálya kerülhet kialakításra. 

1.21  Ürögi Tamás elmondta, hogy a jövő hét folyamán lesz egy EFOTT sátras megbeszélés, 

amelyről az érintettek pontos tájékoztatást kapnak. 

1.22  Kovács András beszámolt a szakkollégiumokkal kapcsolatban történtekről. Elmondta, 

hogy a TÁMOP-os pályázattal kapcsolatos feltételek folyamatosan változnak, így jelenleg 

nem lehet tudni, mi lesz a végleges állapot. Emellett elkészítette Szabó Imrével együtt a 

Szakkollégiumok pályázási rendjét (6. csatolt dokumentum). 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját.  

2.2 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy az EHK tábor résztvevőinek számát a VBK 

eddig nem küldte meg részére. Azt kérte ezen hiányosságukat mihamarabb pótolják. 

2.3 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a nyári táborok főszervezőinek listáját a VBK 

eddig nem küldte meg részére. Azt kérte ezen hiányosságukat mihamarabb pótolják. 

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

eszközök listáját eddig csak az ÉMK, KSK, TTK karok küldték meg részére. Arra kérte, 

hogy a többiek is pótolják ezen hiányosságukat mihamarabb. 

2.5 Kálmán László megköszönte a karoknak, hogy mindannyian rendezték a tavaszi HÖOK 

vezetőképzőre vonatkozó tartozásukat 
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Következő EHK ülés: 2010. június 17. (csütörtök) 18:00 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2010. június 10. 

 

 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. MŰISZ konntra MISZISZ Keresztes Péter 

2. GBME SzMSz Keresztes Péter 

3. Kárrendezési eljárás Keresztes Péter 

4. Büfébizottság emlékeztető Keresztes Péter 

5. Testnevelés rektori utasítás Hamvas Mihály 

6. Szakkollégiumok pályázási és gazdálkodási szabályai Kovács András 
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