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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. november 4-én 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: Domján Zsolt, Kovács András 

Vendég: Szabó Imre 

 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történtekről. Elmondta, 

hogy egyeztetett a jogászokkal, így csak azon Hallgatói Képviselőknek kell 

vagyonnyilatkozatot leadni, akik most lettek először megválasztva (az újraválasztott 

képviselőknek nem kell). Emellett tájékoztatta az EHK-t, hogy a Diákközpont új 

munkatársával, Vitvera Gáborral kidolgozták a kari gazdasági referensekkel való 

együttműködés rendjét. Erről a jövő hét folyamán tájékoztatót tartanak a kari gazdasági 

referenseknek. 

1.2 Keresztes Péter beszámolt a keddi vezetői értekezleten történtekről. Itt Péceli Gábor 

rektor úr ismertette az értekezlet tagjaival az FTV módosításról kidolgozott anyagot 

(melyek az egyetem céljai, milyen álláspontot képviselünk). Elmondta azt is, hogy a 

Magyar Rektori Konferencia felkérte az anyag gazdálkodási részével kapcsolatos 

véleményezésére. Kaszásné Mészáros Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszony 

beszámolt arról, hogy a Műegyetemi Kiadó végelszámolása ebben a hónapban elindítható, 

illetve a maradványok helyzetével folyamatosan foglalkozik a GMF. Becker Gábor dékán 

úr (Építészmérnöki Kar) tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy elkészült a BME K 

épületének arculati irányelve, aminek megvitatására összeül egy bizottság. Ebben illetve a 

BME arculati kézikönyvével kapcsolatos bizottságban az EHK-t Vermes Boldizsár 

képviseli. Andor György általános rektorhelyettes beszámolt a 2011-es költségvetési 

elvekről, illetve a HOTEL UNI bérlésére vonatkozó pályázat meghirdetéséről. 
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1.3 Keresztes Péter beszámolt az EHK-DIK-MISZ-MISZISZ vezetői értekezleten 

történtekről. Itt az elmúlt évek Állásbörzéinek statisztikáiról, tapasztalatairól és a jövőbeni 

tervekről beszéltek. Két hét múlva a jövőbeni célok tisztázására, az érintettek külön 

értekezletet tartanak. 

1.4 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a mai nap folyamán egyeztetett Dienes 

Ádámmal, a HKT elnökével, aki 2010. december 1-ig megküldi részére, hogy a szervezet 

milyen konstrukcióban szeretne támogatásban részesülni 2011-ben. Keresztes Péter a 

HKT hétvégére vonatkozóan, 200.000 Ft értékhatárig mentesítette a HKT-t a költési 

tilalom alól. 

-Domján Zsolt és Kovács András megérkezett- 

1.5  Az EHK megvitatta az FTV koncepcióval kapcsolatos anyagot. Keresztes Péter 

elmondta, hogy ezen témakörben EHÖK-FHÖK megbeszélésen vesz részt 2010. november 

5-én a HÖOK-ban. 

1.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a holnapi napon 8:20-tól telefonos interjút ad 

a 2010. október 22-ei beszédével kapcsolatban a Klub rádiónak. 

1.7  Kerkay Péter elmondta, hogy az ÉMK, ÉPK, VIK, KSK és TTK karok megküldték 

részére a kollégiumi szerverek felmérésére vonatkozó hivatalos leveleket. Arra kérte, hogy 

a többi kar is pótolja 2010. november 5-éig ezen hiányosságát. 

1.8 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Bercsényi Gödör Klub fellebbezést nyújtott 

be (1. csatolt dokumentum) hozzá az Építész HK azon döntése ellen, hogy nem fogadták el 

a Kör SZMSZ-ét, valamint a működésüket is felfüggesztették. Az EHK megvitatta a 

kialakult helyzetet, majd 15-0-1 arányú szavazás után a következő határozatot hozta: a 

fellebbezésben foglaltak alapján arra kérjük az ÉPK HK-t, hogy egy héten belül tárgyalja 

újra a benyújtott SZMSZ-t, illetve a kör felfüggesztését az EHK helyben hagyja. 

1.9  Medvey Ádám előterjesztette a Bécsi ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatok 

eredményét (2. csatolt dokumentum). A kialakult sorrend alapján az első 5 hallgató 

utazhat, a 6. pedig póttag. Az előterjesztést az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás 

után elfogadta. 

1.10  Keresztes Péter előterjesztette az EHK-sok jutalmazására vonatkozó javaslatát (3. csatolt 

dokumentum). Ezt az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta. 
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1.11 Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a jövő hét 

folyamán belső Oktatási Bizottsági ülést tart, ahol szó lesz a 2011/2012-es tanév rendjéről. 

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

2010. november 5-ei kifizetés állapotáról. A november 22-ei kifizetési időponthoz tartozó 

kifizetési listák feltöltésének határideje 2010. november 9-e éjfél. Rozgonyi Eszter 

elmondta, hogy a hét folyamán Belső Juttér Bizottsági és Külső Szociális Bizottsági ülést 

tartott. Itt a következő félévi szociális pályázatok rendjéről egyeztetettek. Az EHK ezzel 

kapcsolatosan a következő ülésén hoz majd döntést. 

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

Dóra tájékoztatta az EHK-t a lakcímbejelentéssel kapcsolatban felmerült problémákról 

(több kollégium a Földhivatal nyilvántartásában helytelenül került bejegyzésre), és az ezzel 

kapcsolatos további menetrendről. Domján Zsolt a hét folyamán részt vett egy PPP-s 

monitoring értekezleten. Domján Zsolt 2010. november 10-én (szerdán) Külső Kollégiumi 

Bizottsági ülést tart, ahol a megürült férőhelyek feltöltéséről lesz majd szó. Paragi Miklós 

elmondta, hogy a nem PPP-s kollégiumokra vonatkozó büfépályázat hamarosan kiírásra 

kerül. Emellett beszámolt a lezajlott fegyelmi tárgyalásokról, illetve a kollégiumi internet-

szolgáltatással kapcsolatos pályázatról. 

1.14 Medvey Ádám beszámolt a pályázat területén történtekről. A mai nap folyamán Pályázati 

Bizottsági ülést tartott. Itt elbírálták a Bécsi ösztöndíj pályázatokat, illetve beszéltek a 

Sportösztöndíj pályázat kiírásának módosításáról. Az EHK is megvitatta a módosító 

javaslatot, majd 13-2-1 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy a pályázatban 

szereplő, a bírálás során figyelembe vett időszak ne 2010. januártól, hanem 2009. október 

30-ával kezdődjék. Medvey Ádám megköszönte a karok segítségét az Erasmus ösztöndíjjal 

kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtésében. A hét folyamán Hoffer Dáviddal együtt részt 

vett egy megbeszélésen az Erasmus iroda vezetőjével. Medvey Ádám azt kérte a karoktól, 

hogy hirdessék, népszerűsítsék az Erasmus ösztöndíjat, ugyanis az egyetem által 

megkapott helyek száma a beadott pályázatok számával szoros összefüggésben áll. 

1.15 Berzlánovich Imre beszámolt az Egyetemi Öntevékeny Körökkel kapcsolatban 

történtekről. Elmondta, hogy a hét folyamán részt vette a K.I. 46-os helyiség, mint 

lehetséges próbaterm bejárásán a Zenekar és a Kórus képviselőivel. Emellett elmondta, 
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hogy a VIK és VBK karokról továbbra is várja a Kari Lap közbeszerzéssel kapcsolatos 

igényeket. 

1.16 Az EHK 15-0-1 arányú szavazás után elfogadta a VIK HK SZMSZ módosítását. 

 

Egyebek: 

2.1 Kerkay Péter arra kérte a karokat, mindenki küldje meg részére az általa hamarosan 

megküldött adattartalommal 2010. december 1-ig, hogy milyen eltéréseket tapasztaltak a 

KTH által küldött ösztöndíj listák (eredeti és korrekciós listák) között. A határidőre történő 

tájékoztatás a Hallgatói Képviseletek teljesítménymérésének része. 

2.2  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a VBK is megküldte részére a normatíva 

költségvetéssel kapcsolatos tájékoztató levelét. 

2.3 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.4 Keresztes Péter felhívta az EHK-sok figyelmét arra, hogy 2010. november 11-én 17.00-tól 

MIE ülés lesz. 

2.5 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a 2010-es Mikulás Kupa december 11-én 

kerül megrendezésre, az idei utolsó EHK ülés december 16-án lesz. 

2.6 Kerkay Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a GTK Kari Fóruma 2010. november 23-án 

kerül megrendezésre. A Hallgatói Szavazás lebonyolítására felkérte az Építészkart, illetve 

EHK-s delegáltnak pedig Vermes Boldizsárt. 

 

Következő EHK ülés: 2010. november 11. (csütörtök) 17:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2010. november 8. (hétfő) 12:00 

Külső Kollégiumi Bizottsági ülés: 2010. november 10. (szerda) 

Belső Juttér Bizottsági ülés: 2010. november 10. (szerda) 16:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés: 2010. november 10. (szerda) 16:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: héten 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2010. november 4. 
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Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Bercsényi Gödör Klub fellebbezés Keresztes Péter 

2. Bécsi ösztöndíj pályázat eredménye Medvey Ádám 

3. Jutalmazási elvek Keresztes Péter 
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