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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. október 14-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 

Késett és korábban távozott: Domján Zsolt 

Vendég: Szabó Imre 

 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Keresztes Péter beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Itt Keresztes Péter 

tájékoztatta az értekezlet résztvevőit a felmerült problémákról. Beszéltek a BME nevével 

történő visszaélésekről, a hallgatói kifizetésekről. 

1.2 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Rektori Tanácson történtekről. Itt szó volt a  

2010. október 25-ei Szenátusi ülés anyagairól. Itt visszavonásra került a TTK tanterem 

elnevezési előterjesztése. Beszéltek a Humánpolitikai Szabályzat módosításáról (professor 

emeritusok helyzete); a Kontrolling jelentésről; illetve továbbképzési szakindítási 

kérelmekről (GPK, TTK). 

–Domján Zsolt megérkezett- 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a hétfői vezetői értekezletről. Itt szó volt ismét az 

Egészségpénztár létesítéséről; az MSc-s hallgatók tanulmányi ösztöndíjáról (jól 

teljesítenek, ennek ellenére kisebb összegű ösztöndíjban részesülnek); gépészkari 

előadások felvételének lehetőségéről (a GPK tanszékvezetői értekezlet nem támogatja ezt) 

illetve a matematika 0. zárthelyi eredményeinek statisztikájáról (1. csatolt dokumentum). 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a MISZ-DIK-EHK-MISZISZ vezetői értekezletről. Itt szó volt 

a különböző szervezetek humán erőforrás bővítéséről (MISZISZ is új emberrel bővül). A 

Diákközpont költözésére várhatóan a következő hét folyamán kerülhet sor. Emellett 

Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, a Műegyetemi Kórus rektor úrnak küldött 

leveléről. 
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1.5 Keresztes Péter elmondta, hogy Rémai Zsolt (GMF KO igazgató) neki küldött levele 

alapján a KSK HK-n kívül senki nem tájékoztatta a Kollégiumok Osztályt a fegyelmi 

felelősök listájáról. Domján Zsolt a jövő hét folyamán megküldi a Kollégiumok 

Osztálynak a kollégiumi fegyelmi felelősök listáját. 

1.6 Keresztes Péter beszámolt a keddi, hallgatói kifizetésekkel kapcsolatos egyeztetés 

eredményéről (2. csatolt dokumentum). 

1.7 Hamvas Mihály előterjesztette a Műhely főszerkesztőjének személyére vonatkozó 

javaslatát. Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy 

2011-ben (a 2010-es feltételekkel) továbbra is Szabó Zsoltot bízza meg a Műhely 

főszerkesztőjének. 

1.8 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t a beszámolási és jutalmazási rendszer változásáról. 

Ez alapján kéthetente minden EHK-s tervet készít az elvégzendő feladatokról a következő 

két hétre nézve. Majd az időszak leteltével értékelés történik. Illetve minden hónap végén 

kötelesek az EHK-sok nyilvánossá tenni szöveges beszámolójukat. 

1.9 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Tájékoztatta az EHK-t, hogy a 

Vegyészmérnöki Karral kapcsolatos kifizetési probléma a hét folyamán megoldódott. 

Emellett beszámolt a mai KTH Hivatalvezetői értekezleten történtekről. Itt szó volt a 

hallgatói kifizetésekről, befizetésekről; az október 15-ei létszámstatisztikáról; a hallgatók 

által fizetendő különeljárási díjak kirovásáról (nem teljesített kredit, ismétlő 

javítóvizsgadíj, vizsgáról való igazolatlan távolmaradás). A vizsgáról való távolmaradásra 

vonatkozó díjak kirovására Szabó Mihály, a KTH igazgatója a következő javaslatot tette: 

a rektori utasítással ellentétben csak azon hallgatóknak kerüljön kiírásra ez a díj, akiknél a 

tanszék bejelölte, hogy igazolatlanul voltak távol. Az EHK ezt a javaslatot 0-16-0 arányú 

szavazás után nem támogatta. 

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

Domján Zsolt a hét folyamán egyeztetett a lakcímbejelentéssel kapcsolatban. Paragi 

Miklós egyeztetett Rémai Zsolttal (GMF KO igazgató) a Kari Körök SZMSZ-eiről. 

Várhatóan a körök kapnak majd egy adatlapot, amit ki kell tölteniük. Domján Zsolt 

elmondta, hogy a jövő hét folyamán Belső Kollégiumi bizottsági ülés lesz, ahol a 

kollégiumi statisztikákról beszélnek majd. Paragi Miklós elmondta, hogy lassan elkészül a 

nem PPP-s kollégiumokra vonatkozó büfékiírás. 
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1.11 Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a hét 

folyamán Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott. Itt szó volt a Kari Tanulmányi Bizottság 

működésére vonatkozó felmérés eredményéről (várhatóan készül majd ezzel kapcsolatban 

egy ajánlás), illetve az OHV honlapról. Hamvas Mihály elmondta, hogy a holnapi nap 

folyamán egyeztetet az OHV honlap fejlesztőjével, illetve Szabó Mihály KTH igazgatóval 

és Jobbágy Ákos oktatási igazgatóval. 

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

Támpont Iroda az elmúlt héten tovább folytatta a Nyílt Nap szervezését. A Kulturális 

Titkársággal kapcsolatban nem történt változás. A Karrier Iroda szervezi az őszi 

Állásbörzét. Szabó Imre elmondta, hogy a beszerzendő bútorokra és informatikai 

eszközökre vonatkozó árlistát a következő helyen lehet megtalálni: www.rufusz.hu, 

www.kozbeszerzes.gov.hu. Emellett tájékoztatta az EHK-t, hogy 2010. november 2-től új 

gazdasági alkalmazott dolgozik majd a Diákközpontban. 

1.13  Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. A hét folyamán egyeztetett 

Szabó Imrével a 2011-es Köztársasági Ösztöndíj elveinek közzétételéről. Végül arra 

jutottak, hogy a helyzet bizonytalansága miatt nem célszerű publikálni ezen elveket. 

Medvey Ádám elmondta, hogy a jövő hét folyamán ténylegesen sor kerül a fogyatékkal 

élő hallgatók támogatására szolgáló pályázat elbírálására; illetve a Hoffer Dáviddal együtt 

egyeztetnek majd az illetéksekkel az Erasmus ösztöndíj pályázatról. 

1.14 Hamvas Mihály azt kérte, hogy a jövő heti EHK ülésre mindenki olvassa el az általa 

beküldött ÉMK KHT SZMSZ módosítását. Emellett elmondta, hogy az ÉMK KHT 

tisztújító szavazásán Kulcsár Bence és Kovács András vesz majd részt EHK-s 

delegáltként. 

1.15 Ürögi Tamás beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy a mai nap folyamán 

Egyetemi Sportbizottsági ülésen vett részt (Vocskó Máté a korábbiakban elmondottakkal 

ellentétben még mindig nem ajánlotta fel lemondását). Az EL csarnok várhatóan  

2011.októberére készül el. 

–Domján Zsolt távozott 

1.16 Medvey Ádám azt kérte, hogy a Belső Oktatási Bizottság foglalkozzon az idegennyelvi 

tárgyak OHV-jével. 

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.tajfutofesztival.hu/logo/ehk.jpg&imgrefurl=http://www.tajfutofesztival.hu/logo/&usg=__NitWSXQqdkBtjOvGSvwv2duobR0=&h=225&w=250&sz=13&hl=hu&start=1&um=1&tbnid=2E0Ya0ppU-3YoM:&tbnh=100&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dehk%2Blogo%26hl%3Dhu%26cr%3DcountryHU%26sa%3DN%26um%3D1
http://www.rufusz.hu/
http://www.kozbeszerzes.gov.hu/


 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.I.em.41. 

Hallgatói Önkormányzat Tel.: 463-3836, Fax: 463-3718 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu 

 

1.17  Medvey Ádám elmondta, hogy a VIK HK tisztújító szavazásán Kulcsár Bence és 

Kovács András vesz majd részt EHK-s delegáltként. 

1.18 Berzlánovich Imre előterjesztette a Műegyetemi Zenekar és Műegyetemi Kórus SZMSZ-

ét. Mindkét SZMSZ tartalmaz olyan részeket, amik ellentmondanak a HÖK 

Alapszabálynak, így ezeket az EHK 0-6-9 szavazás után nem fogadta el. 

1.19 Hoffer Dávid beszámolt a Nyílt napos megbeszélésen történtekről. Itt szó volt az 

időpontokról, teendőkről, teremkiosztásról.  

1.20 Az EHK megvitatta az őszi HÖOK vezetőképző finanszírozását. Támogassunk-e Hallgatói 

Képviseletenként két fő részvételét vagy csak az EHK-sok részvételi díját fizessük ki. 

Döntés még nem született. 

 

Egyebek: 

2.1 Keresztes Péter emlékeztette a karokat, hogy tegnapig kellett elküldeniük Gál Tibornak 

az informatikai és bútorbeszerzési igényeiket, illetve Szabó Imrének a megbízási 

szerződésekkel kapcsolatos igényeiket. Azt kérte, hogy aki eddig nem tett eleget ezen 

kérésnek, az gyorsan pótolja. 

1.21 2.2  Keresztes Péter emlékeztette a karokat, 2010. október 21-e 12:00-ig hivatalos 

levélben (csatolva az ellenőrzés jegyzőkönyvét) tájékoztassák arról, hogy az 

informatikával foglalkozó öntevékeny köröknél, a körök helyiségeiben csak a megfelelő 

informatikai eszközök kerülnek elhelyezésre, illetve csak a megfelelő engedéllyel 

rendelkező berendezések csatlakoznak az egyetem hálózatra. A határidőre történő 

tájékoztatás a Hallgatói Képviseletek teljesítménymérésének része. 

2.3 Rozgonyi Eszter azt kérte, hogy a GPK, VBK, KSK, TTK karok is küldjék meg részére a 

2009/2010-ben Kari BME ösztöndíjat nyert hallgatók listáját. 

2.4 Keresztes Péter ismét arra kérte a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kart, hogy ők is küldjék 

meg részére a normatíva felosztásukat. 

2.5 Keresztes Péter emlékeztette az EHK-t, hogy utoljára még a régi módon 2010. október 15-

e (szombat) 20:00-ig kell megküldeni részére a beszámolókat. 

2.6 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

 

 

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.tajfutofesztival.hu/logo/ehk.jpg&imgrefurl=http://www.tajfutofesztival.hu/logo/&usg=__NitWSXQqdkBtjOvGSvwv2duobR0=&h=225&w=250&sz=13&hl=hu&start=1&um=1&tbnid=2E0Ya0ppU-3YoM:&tbnh=100&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dehk%2Blogo%26hl%3Dhu%26cr%3DcountryHU%26sa%3DN%26um%3D1


 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.I.em.41. 

Hallgatói Önkormányzat Tel.: 463-3836, Fax: 463-3718 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu 

 

 

Következő EHK ülés: 2010. október 21. (csütörtök) 19:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: héten 

Belső Pályázati Bizottsági ülés: héten 

Belső Juttér Bizottsági ülés: 2010. október 20. (szerda) 16:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés: 2010. október 20. (szerda) 17:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: héten 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2010. október 14. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. 0. matematika ZH Keresztes Péter 

2. Hallgatói kifizetések ütemezése Keresztes Péter 
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