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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. szeptember 2-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 történt változásokról. A 

Támpont Iroda a nyár folyamán folyamatosan tájékoztatta a felvett elsős hallgatókat a Kari 

Hallgatói Képviseletek által adott információk alapján. A Kulturális Titkársággal 

kapcsolatban Szabó Imre megjegyezte, hogy befejeződött a Szkéné Színház átadása, a 

jövőre vonatkozóan pedig át kell majd gondolnunk, mi legyen a szerepe a Kulturális 

Titkárságnak. A Karrier Iroda megkezdte a 2010-es őszi Állásbörze szervezését. A 2011-es 

Állásbörzék rendezési jogát a MISZ Nonprofit Kft nyerte el a meghirdetett pályázaton. Az 

Adminisztratív csoporttal kapcsolatban Szabó Imre elmondta, hogy hamarosan 

beköltöznek majd a K. épület I. em. 42-be, a szülési szabadságon lévő alkalmazott helyett 

új, gazdasági végzettséggel rendelkező ügyintéző kerül majd felvételre. Szabó Imre 

megköszönte a Balatonlellei Ifjúsági Tábor EHK-s táborvezetőinek munkáját, illetve 

tájékoztatta a karokat, hogy mostantól ismét lehet irodaszereket rendelni. Szabó Imre arra 

kérte a karokat, hogy hirdessék a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által 

2010.09.18-án tartott Regeneráció néven szervezett Karrier Expót  

(1. csatolt dokumentum). 

1.2 Keresztes Péter beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Elmondta, az 

értekezlet résztvevői megegyeztek abban, hogy a hétvégi tragédiával kapcsolatban nem 

nyilatkoznak. Kaszásné Mészáros Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszony 

tájékoztató anyagot készít a kormányhatározatok miatt kialakult moratóriumról, illetve 

tájékoztatta az értekezlet tagjait az egyetem utazási szerződéséről és a közbeszerzési 
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törvény módosulásáról (adott értékhatárig nem kell a terveztetést közbeszerzési eljárással 

lebonyolítani). Emellett a Q1 épület átadásáról, átvételéről egyeztettek. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt meghallgatták a 

kutatóegyetemi pályázat projektvezetőinek beszámolóját, beszéltek a tanévnyitó operatív 

teendőiről. Kaszásné Mészáros Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszony beszámolt 

az MGR jelenlegi állapotáról. 

1.4  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t a büfépályázatok eredményéről. Elmondta, hogy a 

MISZ Nonprofit Kft mostantól a K épület II. emeleti büfét üzemelteti, ugyanis az alagsori 

büféüzemeltetését más cég nyerte el. 

1.5  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Műegyetemi Könyvesboltot a jövő heti 

nyitástól kezdve a BME Printer működteti. 

1.6 Keresztes Péter beszámolt a K. épület I. em. 42-ben a nyár folyamán történt tűzesetről. 

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a K és F épületek mögött, illetve a Ch épület 

előtt hamarosan 80 bicikli tárolására alkalmas szabadtéri tároló hely kerül kialakításra. 

1.8 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy aláírásra került a BME Printer Kft 

koncessziós szerződése. 

1.9 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a nyár folyamán aláírásra került a  

TVSZ 7. számú értelmezése, ami a hallgatók elbocsátásával kapcsolatos  

(2. csatolt dokumentum). 

1.10  Kovács Nándor elmondta, hogy a Bercsényi kollégium tetőfelújítása, a Zöld tető projekt 

jól halad. 

1.11  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a nyár folyamán készült egy FTV-

módosítással kapcsolatos anyag, amit véleményezett. 

1.12  Keresztes Péter és Paragi Miklós egyeztettek a Bercsényi és Wigner Jenő Kollégiumok 

tavaszi félévben zajló nyílászáró-cseréjéről. Az egyeztetés eredménye az lett, hogy a 

felújítást majd a nyári időszakban oldják meg. Így várhatóan nem lesz szükség férőhelyek 

bérlésére a 2010/2011 tavaszi félévére vonatkozóan. Az illetékes karoktól azt kérték, hogy 

a tavaszi félévben lehetőleg ne lakjon olyan hallgató ezen kollégiumokban, akinek június 

utolsó napjaiban van a záróvizsgája. 

1.13  Keresztes Péter beszámolt a szerdai nap folyamán lezajlott tanévnyitóról és a Q1 épület 

átadásról. 
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1.14  A GMF Kollégiumok Osztály TMK csoportjával kapcsolatban egyeztetett Keresztes 

Péter, Péhl Gábor, Babják Sándor, Pintér Kálmán, Rémai Zsolt, Hubay Mátyás és 

Gógh József. A jövőbeli hatékonyabb működés érdekében a KO szorosabb kontrollt 

gyakorol a BKO bevonásával a munkairányítás és az elvégzett munkák minőségi 

ellenőrzése trén. 

1.15  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a nyáron megérkezett a kollégiumi beléptető 

rendszerek tűzvédelmi engedélye (3. csatolt dokumentum). A következő lépés a beléptető 

rendszerek felszerelése. 

1.16  Rozgonyi Eszter előterjesztette a 2010/2011-es tanév őszi félévére vonatkozó kifizetési 

időpontokat (4. csatolt dokumentum). Az előterjesztést az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú 

szavazás után elfogadta. Ez alapján a félév kifizetési időpontjai: 2010. október 7., 2010. 

október 8., 2010. november 5., 2010. november 17., 2010. november 18.,  

2010. december 10. 

1.17  Medvey Ádám előterjesztette a Fogyatékossággal élő hallgatók részére készített pályázati 

felhívást (5. csatolt dokumentum). A pályázat előkészítését Medvey Ádám és Perényi 

Andrea hallgatói esélyegyenlőségi koordinátor együtt végezte. A pályázat beadásának 

határideje 2010. október 5. Az előterjesztést az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás 

után elfogadta. 

1.18  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy elkészült az 

OHV eredmények nyilvánossá tételéré szolgáló honlap 0. verziója, s ezzel kapcsolatosan a 

jövő hét folyamán Belső Oktatási Bizottsági ülést tart. Felhívta a karok figyelmét, 

hamarosan ismét megállapításra kerülnek a tanszéki kompenzációs díjak. Hamvas Mihály 

elmondta, hogy a tantárgyfelvétellel, tantárgy akkreditációval kapcsolatban felmerült 

problémákról is szó lesz a Belső Oktatási Bizottsági ülésen. 

1.19  Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a nyár 

folyamán lezajlott átsorolás során problémák merültek fel a párhuzamos képzéses 

hallgatókkal, így a Belső Juttér Bizottság kidolgoz egy anyagot részükre. Emellett 

Rozgonyi Eszter elmondta, hogy az Egységes Szociális Rendszer fejlesztése időre 

elkészült, s azóta is zajlik a szociális ösztöndíj pályázatok leadása. A nyár folyamán az 

adatbiztos olyan levelet küldött az Egyetemnek, ami alapján át kell dolgozni a pályázat 

krónikus betegségekre vonatkozó értékelési rendszerét. 
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1.20 Paragi Miklós és Domján Zsolt beszámoltak a kollégiumok területén történtekről. Paragi 

Miklós elmondta, hogy a Bercsényi és Wigner Jenő Kollégiumok felújításával 

kapcsolatosan a Gödör Klub és a Roller Klub problémája megoldódott (a nyílászárókat 

terméktámogatásként kapják majd). A Martos Flóra Kollégium felújítása miatt volt egy 

kisebb probléma a ki és beköltözésekkel (nem tudták átvenni időben a kollégiumot, a 

szobák falai vakoltak, nem sikerült időre lefesteni őket). Paragi Miklós tájékoztatta a 

karokat, hogy az új zajvédelmi rendelet miatt megújították a kollégiumi rendezvényekre 

vonatkozó szerződésmintákat, illetve 2011.februárjában lejárnak a nem PPP-s 

kollégiumokban üzemelő büfék jelenlegi szerződései (így hamarosan új pályázat kiírására 

kerül sor). Felhívta a karok figyelmét arra, hogy időben juttassák el részére a rendezvény 

naptárakat (Teljesítményalapú értékelés egyik paramétere). Módosításra kerül majd a GMF 

Kollégiumok Osztályának költségvetése (az eredetiben kétszer szerepelt a PPP-s 

kollégiumok rezsiköltsége). Domján Zsolt elmondta, hogy aláírásra került a Schönherz 

Zoltán Kollégiumi Üzemeltetési Kézikönyve, illetve az önkormányzati választások után az 

okmányiroda kitelepül a kollégiumokba, s ott helyben bejelenthető majd az ideiglenes 

lakcím. A KEFIR rendszer fejlődik, s a kollégiumi fegyelmi kártyák is elkészülnek a jövő 

hétre. 

1.21  Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy véglegesen 

lezárult a 2010/2011-es tanévre vonatkozó Köztársasági Ösztöndíj pályázat. Az EHK 14-2-

0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy a BSc/MSc átmenet miatt megszűnő 

jogviszony alapján a HJB-hez fellebbezett hallgatók részére visszatéríti a 3000 Ft 

különeljárási díjat. 

1.22  Kovács András beszámolt a szakkollégiumokkal kapcsolatban történtekről. Elmondta, 

hogy a szakkollégiumok nyertek az Oktatásért Közalapítvány pályázatán 4.500.000 Ft-ot. 

A 2009-es megnyert OKM pályázatból bizonyos szakkollégiumoknak vissza kell fizetniük, 

mivel nem sikerült egyes tételeket időben elszámolniuk (a visszafizezetendő tételek 

közvetlenül a Kari HK-kat terhelik). 

1.23  Ürögi Tamás beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy megszületett a 

Testnevelés tárgyakkal kapcsolatos rektori utasítás (6. csatolt dokumentum). Felmerült egy 

kisebb probléma ezzel kapcsolatban: a kurzusok elnevezése nem egyezik a rektori 

utasításban és a Neptunban, de ezt a Testnevelés Intézet hamarosan megoldja. Ürögi 
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Tamás tájékoztatta az EHK-t, hogy a Bogdánfy utcai sporttelepen 4 strand röplabdapálya 

létesült. A Hauszmann utcai sporttelep 2010. szeptember 1-től átkerült a XI. kerületi 

önkormányzat tulajdonába. Emellett Ürögi Tamás beszámolt az Egyetemi Sportnap 

szervezésének jelenlegi állásáról (a végleges program elkészült és hamarosan lehet 

jelentkezni rá). 

1.24  Domján Zsolt beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy a nyár folyamán 

egyeztetéseket tartottak a FTV módosításával, illetve a pedagógus képzéssel kapcsolatban. 

2010. szeptember 5-én EHÖK-FHÖK elnök találkozó lesz Debrecenben a HÖOK 

Alapszabály módosításával kapcsolatban. Ezen a programon Keresztes Péter és Domján 

Zsolt képviseli intézményünket. 

1.25  Kulcsár Bence beszámolt a videós projekt helyzetéről. Elmondta, hogy ebben a félévben 

a GTK, TTK, KSK, VBK illetve VIK karokon lesznek majd előadások felvéve. 

1.26  Berzlánovich Imre előterjesztette a BME Diáknapok tiszteletjegyeire vonatkozó 

előterjesztését. Ez alapján minden Kari Hallgatói Képviselet kap 15 jegyet, minden EHK-s 

2 jegyet, illetve a HÖOK elnökség és a háttérszervezetek tagjai igényelhetnek jegyeket. A 

EHK az előterjesztést egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta. 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját.  

 

Következő EHK ülés: 2010. szeptember 9. (csütörtök)  

Belső Pályázati Bizottsági ülés: héten 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: héten 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: héten 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 
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Budapest, 2010. szeptember 2. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. „Regeneráció” konferencia Szabó Imre 

2. 7. TVSZ értelmezés Keresztes Péter 

3. Kollégiumi beléptető rendszerek Keresztes Péter 

4. Kifizetési időpontok 2010/11 ősz Rozgonyi Eszter 

5. Pályázat fogyatékossággal élő hallgatóknak Medvey Ádám 

6. Testnevelés rektori utasítás Ürögi Tamás 
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