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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. szeptember 23-án tartott üléséről 

 

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

Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Kulcsár Bence, Marosi Csaba, Medvey Ádám, 

Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter, Ürögi Tamás, Vermes Boldizsár 

Kimentés: Kálmán László 

Vendég: Szabó Imre 

 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. A 

Támpont Iroda megkezdte a Nyílt Nap szervezését illetve a Felvételi Kalauz szerkesztését. 

A Kulturális Titkársággal kapcsolatban nem történt semmi változás az elmúlt időszakban. 

A Karrier Iroda szervezi az őszi Állásbörzét, illetve Szabó Imre megjegyezte azt is, hogy a 

hét folyamán elindult a Felkészítő hét. Az Adminisztratív csoporttal kapcsolatban  

Szabó Imre elmondta, hogy a kari kultúra- és sportkeretek rendezése megtörtént, valamint 

a HKT átköltözhetett a végleges helyére. 

1.2 Keresztes Péter beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Itt szó volt a 

szeptemberi Szenátusról (anyag hiányában ne kerüljön megtartásra); a költségvetési 

főfelügyelő (Gárdos Csaba) és felügyelő személyéről; a végkielégítésekkel kapcsolatos 

különadókról; és a Bogdánfy utcai sporttelep problémájáról (az ELTE-s sportolók továbbra 

is átjárnak a BME területére). 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Az értekezlet döntött 

arról, hogy a szeptemberi Szenátusi ülés nem kerül összehívásra. Itt szó volt még a 

professor emeritusok helyzetéről, Neptun üzenetek küldésével kapcsolatos rektori utasítás 

létrehozásáról, az Építőmérnöki Karon fellépett jegyzetértékesítési problémáról. Kaszásné 

Mészáros Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszony elmondta, megpróbálják azt 

értelmezni, hogy egyetemünkön hogyan kell bevezetni a kormány által meghatározott 

bérplafont. 
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1.4 Keresztes Péter elmondta, hogy a hét folyamán részt vett egy kutatóegyetemi pályázattal 

kapcsolatos tájékoztatón, amit Péceli Gábor rektor úr tartott a tanszékvezetőknek. 

1.5 Keresztes Péter elmondta, hogy Ürögi Tamással együtt részt vett egy egyeztetésen 

Vocskó Mátéval (ESB tagja). Itt Vocskó Máté arról tájékoztatta őket, hogy az Egyetemi 

Sportbizottság következő ülésén felajánlja lemondását. 

1.6 Rozgonyi Eszter tájékoztatta az EHK-t, hogy a szerdai nap folyamán részt vett egy 

egyeztetésen a Demján Sándor Alapítvánnyal. Itt az Alapítvány képviselője elmondta, 

hogy Demján Úr az eredeti terveivel ellentétben egy évvel még meghosszabbítja a 

programját (azaz várhatóan a 2011/2012-es tanévben is támogatja még a hallgatókat). 

Azonban az EHK-nak emiatt a következő lehetőségek közül kell választania: a következő 

két évben 700-700 hallgató részesülhet támogatásban, de ők 10 hónapon át havi  

10.000 Ft-ot kapnak; vagy 350-350 hallgató részesülhet támogatásban, és ők 10 hónapon át 

havi 20.000 Ft-ot kapnak. Az EHK megvitatta ezt a helyzetet. A két lehetőség a fenti 

sorrendben 14 illetve 2 szavazatot kapott. Azaz az EHK úgy döntött, hogy több hallgatót 

részesít támogatásban. 

1.7 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Előterjesztette a 2010/2011-es 

tanév őszi félévére kiírt szociális támogatási pályázatok eredményét  

(1. csatolt dokumentum). Az EHK a javaslatot megvitatta, majd egyhangú, 15-0-0 arányú 

szavazás után elfogadta. Ez alapján a 2010/2011-es tanév őszi félévében azon hallgatók 

részesülhetnek rendszeres szociális támogatásban, akik legalább 45 szociális ponttal 

rendelkeznek (kb. 3150 hallgató). A minimális összeg 7.500 Ft, míg a legalább 100 pontot 

elért hallgatók 25.500 Ft-os támogatásban részesülnek. 45 ponttól kezdve egy pont 327 Ft-

ot ér. Alaptámogatásban azon hallgatók részesülnek, akik első vagy második rászorultsági 

kategóriába tartoznak és legalább 45 szociális ponttal rendelkeznek. Így a 2010/2011-es 

tanév őszi félévében 406 hallgató kap alaptámogatást. 332 BSc-s hallgató egyszeri  

59.500 Ft-os, míg 74 MSc-s hallgató egyszeri 89.250 Ft-os támogatásban részesül. 

Rozgonyi Eszter 2010. szeptember 29-én (szerdán) 17:00-tól Belső Juttér Bizottsági ülést 

tart. Itt szó lesz a szociális támogatással kapcsolatban készítendő különböző 

kimutatásokról. 

1.8  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Hamvas Mihály a keddi nap 

folyamán részt vett egy oktatási dékánhelyettesi értekezleten. Itt szó volt kari felvételi 
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előkészítők tartásáról (egyes karok szeretnének ilyet), a nyári elbocsátásokkal és 

átsorolásokkal kapcsolatos fellebbezések statisztikájáról (2. csatolt dokumentum). Hamvas 

Mihály elmondta, hogy a Belső Oktatási Bizottság állandó időpontja hétfő 12.00 lesz. 

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

Paragi Miklós elmondta, hogy a kollégiumba felvett hallgatók listáját csak az ÉMK küldte 

el időben Csiki Tibornak (így csak ők teljesítették a teljesítménymérésben meghatározott 

tételt). Ugyanakkor a kollégiumi felújítási listákat minden kar időben megküldte. Domján 

Zsolt beszámolt a Belső Kollégiumi Bizottsági ülésen történtekről. Elmondta, hogy 2011 

nyarán a kollégiumi felújítások ellenére sem szükséges korlátozások bevezetése a nyári 

kollégiumi jelentkezésekkel kapcsolatban. Emellett szó volt a házirendekről, a nem PPP-s 

kollégiumok büfépályázatáról, illetve a kollégiumi beléptető rendszerekről. Domján Zsolt 

és Fekete Dóra a holnapi nap folyamán részt vesz egy egyeztetésen a 

lakcímbejelentésekkel kapcsolatban. A GMF Kollégiumok Osztály hamarosan átköltözik a 

Kármán Tódor kollégiumból a Vásárhelyi Pál kollégiumba. 

1.10 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy mai nap 

folyamán Pályázati Bizottsági ülést tartott. Itt szó volt az Egyetemi BME pályázatról, 

illetve az ERASMUS ösztöndíjról (ismét felmerült annak a lehetősége, hogy az EHK 

végezze ezen ösztöndíj bírálását). 

1.11 Kulcsár Bence tájékoztatta az EHK-t, hogy a HKT tagszervezetek közül egyedül az 

IAESTE küldte el részére a féléves ütemtervét. 

1.12 Hoffer Dávid Kovács Nándorral együtt részt vett egy egyeztetésen Veress Árpáddal az 

Egyetemi TDK Bizottság elnökével. Az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után azt a 

határozatot hozta, hogy beadott dolgozatonként 20.000 Ft-tal támogatja az idei évi TDK 

Konferenciát. A TDK Konferenciára 2010. szeptember 27-éig lehet jelentkezni. Hoffer 

Dávid egyeztet Szabó Imrével arról, hogyan tudjuk még támogatni a konferenciát a 

kutatóegyetemi pályázat keretein belül (ez kb. 2.200.000 Ft). 

1.13 Medvey Ádám és Hamvas Mihály egyeztettek a KTH megfelelő alkalmazottjával a 

Neptunból kinyert OHV adatokkal kapcsolatos problémákról (a hiba elsősorban a 

tanszékek nem megfelelő adminisztrációja miatt lép fel). 
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1.14  Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy az OKM 2010-es Szakkollégiumok részére 

kiírt pályázaton a Közlekedésmérnöki Kari, illetve az Építőmérnöki Kari szakkollégium 

nyert. 

 

Egyebek: 

2.1 A Közhír (KSK HK Kari lap) EHK-s kari lap felelőse Vermes Boldizsár, míg a Káté  

(GPK HK Kari lap) felelőse Hoffer Dávid lett. 

2.2 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.3 Hamvas Mihály elmondta, hogy két alkalommal van lehetőség az EHK-soknak 

színházlátogatásra: 2010. október 24. (vasárnap) 19:00-Mégis kinek az élete;  

2010. október 29. (péntek) 19:00-Ötödik Sally. 

 

 

 

Következő EHK ülés: 2010. szeptember 30. (csütörtök) 19:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés: 2010. szeptember 29. (szerda) 16:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2010. szeptember 27. (hétfő) 12:00 

Belső Juttér Bizottsági ülés: 2010. szeptember 29. (szerda) 17:00 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2010. szeptember 23. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Szociális pályázat eredmények 10/11 ősz Rozgonyi Eszter 

2. Statisztika n*15, átsorolás Hamvas Mihály 
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