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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. szeptember 9-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Domján Zsolt, Fekete Dóra, Hamvas Mihály, Hoffer Dávid, 

Kálmán László, Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Kulcsár Bence, Marosi Csaba, 

Medvey Ádám, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter, Ürögi Tamás, Vermes Boldizsár 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató) 

Késett: Domján Zsolt 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Az EHK köszöntötte két új tagjait Hoffer Dávidot és Vermes Boldizsárt, az 

Építészmérnöki Kar delegáltjait. 

1.2 Az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után felhatalmazta Keresztes Pétert és Ürögi 

Tamást, hogy az Egyetemi Sportbizottsággal kapcsolatban felmerült személyi 

kérdésekben eljárjon. 

1.3 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy a Támpont Iroda végzi tanácsadói feladatát (félév elején mindig sok a 

megkeresés), illetve a pszichológus hamarosan autogén tréninget tart majd. Szabó Imre 

jelezte, hogy a 2010. november 27-ei Nyílt nappal kapcsolatosan Süveges Péter 

hamarosan felkeresik majd a karokat és az EHK-t is. A Kulturális Titkársággal 

kapcsolatban megjegyezte, hogy az alá tartozó művészeti együttesek várhatóan Egyetemi 

Öntevékeny Körökké válnak majd, mely a támogatásuk alapfeltétele lesz. Karrier Iroda 

szervezi az őszi Állásbörzét, és ezzel párhuzamosan hamarosan elkezdődik majd a 

Felkészítő Hét nevű programsorozat is. Szabó Imre az Adminisztrációs csoporttal 

kapcsolatban elmondta, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Tábor jegyzőkönyvei alapján 

hamarosan elkészül a karok által fizetendő károk listája. A Tábor felújítására vonatkozó 

árajánlatok bontásra kerültek, de kisebb félreértések miatt várhatóan érvényteleníteni kell 

majd a pályázatot (erről a hétfői nap folyamán döntenek majd). Várhatóan 2 hét múlva 

elkészül a K. épület I. emelet 42-es iroda felújítása, így megkezdődhet a költözés. Szabó 
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Imre arra kérte az illetékes karokat, hogy 2010. szeptember 16-áig (csütörtökig) rendezzék 

a Vagyonnyilatkozatos elmaradásaikat. 

–Domján Zsolt megérkezett- 

1.4 Támpont Iroda jelezte az EHK felé, hogy az utólagos tárgyfelvételért fizetendő 1200 Ft-os 

szolgáltatási díj egyik szabályzatunkban sincs rögzítve. Így ezen hiányosságot sürgősen 

pótolni kell. 

1.5 Keresztes Péter beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Andor György 

általános rektorhelyettes úr tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy a XI. kerület 

önkormányzat kifizette a Hauszmann utcai sporttelep első részletét (270.000.000 Ft), 

illetve a kutatóegyetemi pályázat megvalósítása nem halad a megfelelő ütemben. A Q1 

épülettel kapcsolatos tanteremproblémák miatt a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 

bizonyos órák elmaradtak. Szó volt arról is, hogy a Közbeszerzési Bizottság visszadobta az 

ÉL csarnok tervezésére vonatkozó meghívás kiírását. 

1.6 Keresztes Péter beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt Jobbágy Ákos 

oktatási igazgató úr beszámolt az oktatási ügyekről (BME véleménye: egyféle, de komoly 

érettségi, 2011-es államilag finanszírozott létszámok- több PhD hely, angol nyelvű TVSZ 

lektorálás alatt áll). Emellett beszéltek a kutatóegyetemi projektről. 

1.7  Keresztes Péter beszámolt az EHK-MISZ-DIK-MISZISZ vezetői értekezleten 

történtekről. Itt Németh Ádám a MISZ Nonprofit KFT ügyvezető igazgatója beszámolt 

arról, hogy a cég gazdasági csoportjának megerősítése folyamatban van. Nagy Roland a 

MISZISZ igazgatója elmondta, hogy immáron teljesítették az éves tervet. A 

minisztériumtól kapott levél alapján az Iskolaszövetkezet 2009-es beszámolója és a 

működéssel kapcsolatos dokumentumai megküldésre kerültek. Emellett beszéltek a 

helyiségkoncepcióról (a nagyterem várhatóan megmarad a jelenlegi helyén). 

1.8  Keresztes Péter és Domján Zsolt részt vettek a HÖOK Alapszabály módosításával 

foglalkozó EHÖK-FHÖK elnök találkozón. Érdemi döntés még nem született a 

módosítással kapcsolatban. 

1.9 Keresztes Péter és Kulcsár Bence részt vettek egy HKT-s megbeszélésen. Itt átbeszélték 

a tagszervezetek új működési feltételeit, a tűzesetet és annak következményeit. Várhatóan 

hétfőn költözhetnek be az új helyükre. 
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1.10 Rémai Zsolt, a GMF Kollégiumok Osztály igazgatója jelezte, hogy 2011 nyarán a 

kollégiumi felújítások miatt kieső helyek kapcsán szükséges a nyári kollégiumi férőhelyek 

kiosztásával kapcsolatban különböző elveket meghatároznunk. A döntés meghozásához 

Domján Zsolt előzetes kalkulációt készít a következő EHK ülésre. 

1.11 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Előterjesztette a TJSZ 2. 

mellékletének módosítását (1. csatolt dokumentum). A módosítás az adatbiztos levele miatt 

volt szükséges, és a betegségekre vonatkozó pontozási részt változtatta meg. Az 

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

elmondta, hogy a Szabó Imrével együtt részt vett egy egyeztetésen a GMF gazdasági 

csoportjával. Itt a normatíva költségvetéshez szükséges adatokról egyeztettek. 

1.12 Hamvas Mihály beszámol az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a hét 

folyamán Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott. Itt beszéltek az OHV honlapról illetve az 

ATHENS program miatt beérkezett tantárgy befogadási kérelmekről (BOB nem támogatja 

ezen kérelmek elfogadását). 

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

Domján Zsolt a mai nap folyamán Belső Kollégiumi bizottsági ülést tartott. Itt szó volt a 

kollégiumi beléptető-rendszerek specifikációjának elkészítéséről, a kollégiumi 

házirendekről, az ideiglenes lakcímbejelentésről, a kollégiumi statisztikákról. A Wigner 

Jenő és Bercsényi kollégiumok nyári felújításáról és az ezzel kapcsolatos problémákról, 

2011-es nyári kollégiumi férőhelyekről, rendezvény bejelentések szigorodásáról. Rémai 

Zsolt a GMF Kollégiumok Osztály igazgatója jelezte, hogy a Bercsényi Kollégiumban bent 

lakó építész hallgatók nem csinálták meg a vállalt felújítási munkálatokat. Az EHK 0-16-0 

arányú szavazás után úgy döntött, hogy nem támogatja az építőmérnöki kari hallgató 

kollégiumi felszólalását. 

1.14  Medvey Ádám arra kérte a karokat, hogy hirdessék a fogyatékos hallgatók segítésére kiírt 

pályázatot. 

1.15  Berzlánovich Imre elmondta, hogy a jövő héten kezdődő BME Diáknapok szervezése a 

megfelelő ütemben halad. Kovács András jelezte, hogy a kollégiumokban történő 

jegyárusítással kapcsolatban felmerültek aggályos kérdések, így ennek Berzlánovich Imre 

utánajár. 
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1.16  Domján Zsolt beszámolt a HÖOK-kal kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy az őszi 

HÖOK vezetőképző 2010. november 19-21 között kerül megtartásra. Várhatóan a 

rendezvény vendégei lesznek Hoffmann Rózsa és Dux László, kevesebb szekció ülés és 

szigorú részvétel ellenőrzés várható. A jövő héten megújul a www.hook.hu oldal. 

1.17  Ürögi Tamás arra kérte a karokat, hogy hirdessék mindenképpen megéri részt venni az 

Egyetemi Sportnapon. 

1.18  Kovács András beszámolt a szakkollégiumokkal kapcsolatban történtekről. Elmondta, 

hogy Szabó Imrével együtt lassan befejezik a szakkollégiumokkal kapcsolatos gazdasági 

ügyek felgöngyölítését. 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját.  

2.2 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten több Műhely cikk is készült EHK-sok 

bevonásával. 

2.3 A HÖK Alapszabály 4. melléklete alapján Keresztes Péter előterjesztette az EHK 

elnökválasztás menetére vonatkozó javaslatát: 2010. szeptember 9.- pályázat meghirdetése; 

2010. szeptember 22.- pályázatok beadási határideje, 2010. szeptember 30.- EHK 

elnökválasztás. Ezt az időrendet az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta. 

2.4 Nagy Gábor, a KSK HK elnöke azt kérte, hogy a hallgatói képviselők számonkérése a  

3. oktatási hét helyett a 4. vagy 5. oktatási héten kerüljön megtartásra. A 2010. szeptember 

27-ei időpontra 11, míg a 2010. október 4-ei időpontra 14 szavazat érkezett. Így a hallgatói 

képviselők számonkérése 2010. október 4-én 19:00-tól kerül majd megtartásra. 

2.5 Paragi Miklós jelezte, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek teljesítményméréséhez 

kapcsolódó egyik kollégiumi szempont esetén egyes karok esetében csak kisebb mulasztás 

történt. Az EHK 15-0-1 arányú szavazás után elfogadta a Belső Kollégiumi Bizottság 

javaslatát, azaz ha egy kar nem teljesítette a feltételeket-bármilyen kicsi volt is a 

mulasztás-, akkor ne kapja meg az erre járó összeget (ÉPK, GTK, VIK karokat érinti). 

2.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a meghirdetett belső verseny győztese  

Bak Péter VBK-s hallgató lett. 
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2.7 Keresztes Péter felhívta karok figyelmét, hogy a tanszékek által fizetendő kompenzációs 

díjakkal kapcsolatos rektori utasítás 2. § (3), (4) pontjai miatt Kari Tanulmányi Bizottsági 

üléseket kell tartani. 

 

Következő EHK ülés: 2010. szeptember 16. (csütörtök)  

Belső Pályázati Bizottsági ülés: héten 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: héten 

Belső Juttér Bizottsági ülés: héten 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2010. szeptember 9. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. TJSZ 2. melléklet Rozgonyi Eszter 
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