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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. október 21-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, Ürögi Tamás, Vermes Boldizsár 

Kimentését kérte: Rozgonyi Eszter 

Vendég: Szabó Imre, Czinkóczki Krisztián 

 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközponttal kapcsolatos eseményekről. Elmondta, hogy 

kiadásra került egy főigazgatói körlevél a beszerzésekről, jutalmakról és megbízási 

szerződésekről, amely a GMF honlapján megtalálható. Tájékoztatta az EHK-t, hogy a 

Műegyetemi Állásbörze rendben lezajlott. Figyelmeztette a KHK-kat, hogy a tisztújítások 

után ne felejtkezzenek meg a vagyonnyilatkozatok leadásáról. Kérte, hogy minden kar 

küldjön neki egy listát azokról a személyekről, akik eddig, és azokról, akik a jövőben 

vagyonnyilatkozat letételére kötelezettek. 

-Szabó Imre távozott- 

1.2 Keresztes Péter beszámolt a hétfői operatív értekezleten és a vezetői értekezleten 

történtekről. Elmondta, hogy szó volt a függő bevételekről, a Szellemi tulajdon-kezelési 

Szabályzatról, illetve hogy Dr. Stépán Gábor, a Gépészmérnöki Kar dékánja meghívta őt 

és Kulcsár Bencét a Kar következő tanszékvezetői értekezletére, ahol a tanszékvezetők 

video.bme.hu oldallal kapcsolatos kérdéseire válaszolnak. 

1.3 Az EHK áttekintette a hétfői Szenátus napirendi pontjait. 

1.4 Keresztes Péter beszámolt az elmúlt héten történt fontosabb eseményekről. Részt vett 

Berzlánovich Imrével egy egyeztetésen a Műegyetemi Kórus és a Műegyetemi Zenekar 

jövőjéről. Beszámolt az egyetem területén kialakítandó kerékpártárolókról, és javasolta, 

hogy a telepítési költségeket (922.500 Ft) az EHK fizesse. Az előterjesztést az EHK 

egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás során támogatta. Keresztes Péter elmondta, hogy részt 
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vett egy bankkártyás hallgatói fizetési lehetőséggel kapcsolatos egyeztetésen is a GMF-nél, 

ahol a hallgatói kifizetések gyorsabbá és hatékonyabbá tételéről is szó esett. 

1.5 Hamvas Mihály előterjesztette az Építőmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának SzMSz 

módosítását, amely már tartalmazza az EHK és a Kar vezetésének javaslatait. Az 

előterjesztést az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás során támogatta. 

1.6 Keresztes Péter kérte a KHK-kat, hogy a Kari BME-t kapott hallgatók listáját sürgősen 

továbbítsák Rozgonyi Eszternek, illetve a kollégiumi informatikai eszközökről szóló 

jegyzőkönyveket az EHK-nak. Keresztes Péter arra kérte Kerkay Pétert, hogy 

ellenőrizze, hogy a jegyzőkönyvek tartalmazzák-e a szükséges adatokat. Keresztes Péter 

ismét kérte a VBK HK-t, hogy küldjék el számára a hallgatói normatíva felosztásáról szóló 

levelet. Arra kérte továbbá Ürögi Tamást, és minden az ügyben érintett képviselőt, hogy az 

ÉL sportcsarnokkal kapcsolatos egyeztetésekben folyamatosan vegyenek részt, és 

képviseljék a hallgatók érdekeit. 

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t a képzési referensi poszt részleteiről, majd a 

posztra Kulcsár Bencét jelölte. Az EHK 14-0-1 arányban úgy döntött, hogy távollétében is 

elfogadja Rozgonyi Eszter szavazatát, aki azt lezárt borítékban juttatta el az EHK részére. 

Az EHK Kulcsár Bencét 14-1-1 arányú szavazás során támogatta. 

1.8 Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten belső 

oktatási bizottsági ülést tartott, ahol szó volt a Kari Tanulmányi Bizottságok működéséről, 

illetve a tervezett tanszéki tanácsadó csoportról. Elmondta, hogy a saját hibás utólagos 

tantárgyfelvételi kérvényeknél nem vették figyelembe, hogy a kérvényező hallgató 

teljesítette-e az adott tárgy előkövetelményeit. 

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

Miklós elmondta, hogy belső kollégiumi bizottsági ülést tartott, amelynek témáit és 

jegyzőkönyvét elküldte az EHK tagjainak. Beszámolt a héten lezajlott kollégiumi fegyelmi 

tárgyalásokról, illetve a Rémai Zsolttal történt megbeszélésről. Domján Zsolt beszámolt a 

héten történt PPP egyeztetésről, amelynek jegyzőkönyvét elküldte az EHK tagjainak. 

Elmondta továbbá, hogy a héten részt vett egy bejáráson, ahol a Schönherz Zoltán 

Kollégium homlokzatát vizsgálták meg. 
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Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Keresztes Péter elmondta, hogy mostantól elérhető az éves feladatnaptár, amelyben a 

következő időszak feladatait minden ülésen áttekinti az EHK. Kérte a referenseket, hogy 

ha valamely esemény nem szerepel a naptárban, erről tájékoztassák Fekete Dórát, illetve 

Partl Nikolettet. Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a következő héten ki kell 

írni a sportösztöndíjat. 

2.3 Hoffer Dávid beszámolt a TDK-val kapcsolatban történtekről, és elmondta, hogy részt vett 

egy OTDK-val kapcsolatos megbeszélésen. 

2.4 Kulcsár Bence arra kérte a KHK-kat, hogy október 28. (csütörtök) délig küldjék el neki a 

HÖOK vezetőképzőjén részt venni szándékozó képviselők névsorát. 

2.5 Berzlánovich Imre kérte azokat a KHK-kat, akik a kari lapjuk kiadását a Diákközponton 

keresztül bonyolítják, hogy a lapok paramétereit küldjék el neki legkésőbb október 31-ig. 

Berzlánovich Imre előterjesztette a Műegyetemi Kórus és a Műegyetemi Zenekar SzMSz-

ét, melyeket az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás során támogatott. 

 

 

Következő EHK ülés: 2010. október 28. (csütörtök) 18:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2010. október 25. (hétfő) 12:00 

Belső Pályázati Bizottsági ülés: egy héten belül 

Belső Juttér Bizottsági ülés: 2010. október 27. (szerda) 17:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés: 2010. október 27. (szerda) 16:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: egy héten belül 

 

 

 Kulcsár Bence Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2010. október 21. 
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