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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. október 28-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Domján Zsolt, Fekete Dóra, Hamvas 

Mihály, Hoffer Dávid, Kálmán László, Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Kulcsár 

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

Késett: Ürögi Tamás 

Vendég: Szabó Imre 

 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 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 az őszi Állásbörze 

lezárásával, a visszajelzések kiértékelésével foglalkozik. Szabó Imre beszámolt az 

informatikai eszközök és bútorok beszerzésével kapcsolatos jelenlegi helyzetről illetve a 

megbízási szerződésekről (jelenleg nem tudja senki megmondani, hogy mi a teendő 

ezekkel). Szabó Imre tájékoztatta a kari képviselőket, hogy az MGR most már képes 

analitikákat nyomtatni. Szabó Imre arra kérte a GPK HK képviselőit, hogy küldjék meg 

részére a leköszönt, illetve az újonnan megalakult Hallgatói Képviselet tagjainak listáját. 

1.2 Az EHK köszöntötte új tagját Czinkóczki Krisztiánt a Gépészmérnöki Kar delegáltját. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Itt beszéltek a 

Szenátus napirendi pontjairól; a Q épület üzemeltetésével kapcsolatos egyeztetésekről 

(Keresztes Péter jelzi az egyetem vezetése felé, hogy ezeken az egyeztetéseken részt 

vehessenek a megfelelő Kari Hallgatói Képviseletek delegáltjai is). Andor György 

általános rektorhelyettes úr elmondta, hogy befejeződött az E épületi tantermek felújítása. 

Ezzel kapcsolatban Keresztes Péter megjegyezte, hogy a BME Printer Kft által 

üzemeltetett Műegyetemi Könyvesbolt a V2-ből kiköltözést követően az E épület 1. 

emeletén üzemel majd. Andor György általános rektorhelyettes úr beszámolt a BEAC-cal 

kötött egyezségről a Bogdánfy utcai sporttelepre vonatkozólag; illetve tájékoztatta az 

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 

 

értekezlet résztvevőit, hozzákezd a 2011. évi költségvetés irányelveinek kidolgozásához. 

Kaszásné Mészáros Éva főigazgató asszony elmondta, hogy a függő bevételek listáján 

szereplő tételek rendeződtek. 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Szenátuson történtekről. 

1.5  Keresztes Péter beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt szó volt a 

költségvetési főfelügyelőről; a 2011. évi költségvetés irányelveiről; a függő bevételek 

rendezéséről; a TTK tanterem-elnevezési javaslatáról (mind a két elnevezési javaslat 

elfogadásra kerül); a kutatóegyetemi pályázatról, Keresztes Péter 2010. október 22-ei 

beszédéről illetve az FTV koncepcióról. Keresztes Péter tájékoztatta az értekezlet 

résztvevőit az EHK 2010. évi TDK támogatásról (20e Ft/ bemutatott dolgozat), valamint 

kari és tanszéki különdíjak kifizetéséhez felkínált EHK adminisztratív segítségről. 

1.6  Kerkay Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy minden kar időben megküldte a kollégiumi 

szerverek felmérésével kapcsolatos emlékeztetőjét. Kerkay Péter az adatok pontosítása 

végett a következő információk megküldését kérte: hosztnév, IP cím, tulajdonos, 

üzemeltető, funkció, szolgáltatás, fizikai hely. Ezen adatokat 2010. november 5-éig kell 

megküldeni Keresztes Péternek hivatalos levélben. Ezen levél elküldése is beleszámít a 

Hallgatói Képviseletek teljesítménymérésébe (amennyiben valaki nem küldi be időre, úgy 

nem kapja meg az ezért járó összeget). 

1.7 Kovács András beszámolt az Egyetemi Habilitációs Bizottság/ Doktori Tanács ülésén 

történtekről. A Bizottság ismét Mihály Györgyöt választotta meg elnökének. 

1.8  Kerkay Péter előterjesztette a GTK HK SZMSZ-ének módosítását (1. csatolt 

dokumentum). Az EHK az előterjesztést megvitatta, majd 13-0-2 arányú szavazás után 

elfogadta. 

1.9  Medvey Ádám azt kérte, hogy a jövő heti EHK ülésre mindenki olvassa el az általa 

beküldött VIK HK SZMSZ módosítását (2. csatolt dokumentum). Medvey Ádám 

meghívja az EHK következő ülésére Dékány Donátot, aki beszámol az elektronikus 

hallgatói szavazásról. 

–Ürögi Tamás megérkezett- 

1.10 Ürögi Tamás előterjesztette a BME-s EFOTT sátor beszámolóját (3. csatolt dokumentum). 

Az EHK az előterjesztést megvitatta, majd 15-1-0 arányban elfogadta. Keresztes Péter azt 
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kérte ezzel kapcsolatban, hogy a jövőre vonatkozóan legyen kidolgozva egy 

működőképesebb koncepció. 

1.11 Hamvas Mihály tájékoztatta az EHK-t, a 2009/2010-es tanév tavaszi félévének OHV 

kitöltöttségi eredményeiről (4. csatolt dokumentum). Az elmúlt évekhez képest kisebb 

visszaesés tapasztalható. 

1.12 Medvey Ádám előterjesztette a Sportösztöndíj kiírását (5. csatolt dokumentum). A tavalyi 

évhez képest finomítások, pontosítások történtek. Az EHK a kiírást egyhangú, 16-0-0 

arányú szavazás után elfogadta. 

1.13 Keresztes Péter elmondta, hogy a szerdai nap folyamán Kulcsár Bencével együtt részt vett 

a Gépészmérnöki Kar Tanszékvezetői Értekezletén. Itt a tanórák videóra vételéről 

egyeztettek. Kerkay Péter és Kulcsár Bence anyagot készít arról, hogyan oldható meg az, 

hogy más intézmények oktatói ne tudják felhasználni ezeket a videókat. 

1.14 Berzlánovich Imre előterjesztette az Egyetemi Öntevékeny Körök pályázatának 

eredményét (6. csatolt dokumentum). Az EHK az előterjesztést megvitatta, majd 

egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta. 

1.15 Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazással elfogadta a MŰSZAK 2010. évi 

költségvetését és beszámolóját (7. csatolt dokumentum). Keresztes Péter a mai nap 

folyamán egyeztetett Sipos Ágostonnal a MŰSZAK vezetőjével a szervezet 2011. évi 

terveiről, céljairól (Mindentudás Egyetemének újraindítása; esettanulmányi verseny 

szervezése). 

1.16 Marosi Csaba távozás miatt szükségessé vált, hogy új embereket delegáljunk egyes 

bizottságokba. A megüresedett Szenátusi helyre 3 ember jelentkezett: Czinkóczki 

Krisztián, Fekete Dóra, Ürögi Tamás. A jelöltek a fenti sorrendben 2, 8, 6 szavazatot 

kaptak, így 15-0-1 arányú megerősítő szavazás után Fekete Dóra lett a Szenátus új tagja. 

14-0-0 (2 érvénytelen szavazat) arányú szavazás után Kovács András lett a Szenátusi 

Oktatási Bizottság új tagja. Egyetemi Gazdasági Bizottsági tagságra 2 ember jelentkezett: 

Czinkóczki Krisztián, Ürögi Tamás. A jelöltek a fenti sorrendben 7 illetve 9 szavazatot 

kaptak, így Ürögi Tamás lett az EGB új tagja. Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági tagságra 2 

ember jelentkezett: Paragi Miklós, Vermes Boldizsár. A jelöltek a fenti sorrendben 9 

illetve 7 szavazatot kaptak, így Paragi Miklós lett a HJB új tagja. A Kémlelő című kari lap 

EHK-s olvasója Czinkóczki Krisztián lett. 
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1.17 Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a szerdai nap 

folyamán Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol a készülő anyagaikról, illetve az 

OHV kitöltöttségről beszéltek. 

1.18 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a múlt héten 

BJB-t tartott, ahol az átsorolással, illetve a hallgatók által fizetendő térítési díjakkal 

kapcsolatos rektori utasításról beszéltek. Emellett Külső Szociális Bizottsági üléseket is 

tartott, ahol hozzákezdtek a következő félévi elektronikus bírálási rendszer 

kidolgozásához. Rozgonyi Eszter elmondta, hogy továbbította Tánczos László részére a 

novemberi kifizetési listákat. Keresztes Péter arra kérte a karokat, mindenki küldje meg 

részére 2010. december 1-ig, hogy milyen eltéréseket tapasztaltak a KTH által küldött 

eredeti és a korrekciós listák között. A határidőre történő tájékoztatás a Hallgatói 

Képviseletek teljesítménymérésének része. Kerkay Péter feladata a bekérendő statisztikai 

adatok összeállítása. 

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

Domján Zsolt elmondta, hogy a héten egyeztetett a Vásárhelyi Pál Kollégiumban a 

megfelelő infrastruktúra kialakításáról, így akár a jövő hét folyamán megkezdődhet az 

ideiglenes lakcímbejelentés. A folyamat pontos menetéről tájékoztatják majd a karokat. 

Domján Zsolt elmondta, hogy volt egy PPP-s egyeztetés, illetve arra kérte a karokat, 

töltsék ki a részükre megküldött, a kollégiumokkal kapcsolatos kérdőívet (HÖOK számára 

szükségesek az adatok). Paragi Miklós elmondta, hogy a jövő hét folyamán Belső 

Kollégiumi Bizottsági ülést tart. Emellett beszámolt a lezajlott kollégiumi fegyelmi 

tárgyalásokról is. 

1.20 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a jövő hét 

folyamán Pályázati Bizottsági ülést tart, ahol az Erasmus ösztöndíj pályázatról beszélnek 

majd. Ezzel kapcsolatban arra kérte a karokat, hogy küldjék meg részére, milyen 

tapasztalataik vannak a karon ezen ösztöndíjról. 

1.21 Kulcsár Bence elmondta, hogy minden kar időre megküldte részére az őszi HÖOK 

vezetőképzőn résztvevők listáját. A részvétel finanszírozásával kapcsolatban a következő 

döntések születtek. 6-4-6 arányú szavazás után nem került elfogadásra azon javaslat, hogy 

az EHK a saját képviselőit és a Kari HK-k is saját nem EHK-s képviselőiket 

finanszírozzák. 9-1-6 arányú szavazás után az EHK azt a határozatot hozta, hogy a két 
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EHK képviselőn teljes részvételi díján kívül legfeljebb 4 kari hallgatói képviselő részvételi 

díjának felét fizeti ki. Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot 

hozta, hogy amennyiben valamelyik Kari Hallgatói Képviselő nem jelenik meg a HÖOK 

által vezetett jelenléti íveken, úgy a nem EHK-s kari hallgatói képviselők részvételi díját 

nem támogatja. 9-3-4 arányú szavazás után a az EHK azt a határozatot hozta, hogy a 

résztvevők pénteken is leutazhatnak a vezetőképzőre. 

1.22 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 elbírálásra kerülnek a 

fogyatékkal élő hallgatók támogatására szolgáló pályázatok; illetve a Hoffer Dáviddal 

együtt egyeztetnek majd az illetéksekkel az Erasmus ösztöndíj pályázatról. 

1.23 Ürögi Tamás beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy itt beszéltek az ÉL 

Sportközpontról (cél a minél korábbi átadás), illetve a műfüves pályákra vonatkozó 

végeleges koncepcióról. 

 

Egyebek: 

2.1 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy megnyitott a K épület II. emeletén a MISZ 

Nonprofit Kft által üzemeltetett büfé. 

2.2 Keresztes Péter arra kérte a GPK HK-t, hogy küldjék meg részére minél előbb a kari 

öntevékeny körök listáját. 

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

meg részére a normatíva felosztásukat. 

2.4 Keresztes Péter ismét 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. 

2.5 Keresztes Péter arra kérte az EHK képviselőket, hogy 2010. december 1-ig mindenki 

küldje meg részére a saját területéhez kapcsolódó költségvetési paramétereket. 

2.6 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 
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2.7 Hamvas Mihály elmondta, hogy két hét múlva összehív egy megbeszélést a Balatonlellei 

Ifjúsági Tábor 2011. évi beosztásával kapcsolatban. 

 

 

 

Következő EHK ülés: 2010. november 4. (csütörtök) 19:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: héten 

Belső Pályázati Bizottsági ülés: héten 

Belső Juttér Bizottsági ülés: 2010. november 3. (szerda) 16:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés: 2010. november 3. (szerda) 17:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: héten 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2010. október 28. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. GTK HK SZMSZ módosítás Kerkay Péter 

2. VIK HK SZMSZ módosítás Medvey Ádám 

3. BME EFOTT sátor beszámoló Ürögi Tamás 

4. OHV kitöltöttség Hamvas Mihály 

5. Sportösztöndíj Medvey Ádám 

6. Egyetemi Öntevkörök pályázata 10/11 ősz Berzlánovich Imre 

7. MŰSZAK 2010. évi költségvetés és beszámoló Kovács András 
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