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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. november 18-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 

Vendég: Szabó Imre 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

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

Támpont Iroda a karok segítségével együtt szervezi a 2010. november 26-án 

megrendezésre kerülő Nyílt Napot. A Kulturális Titkársággal kapcsolatban nem történt 

változás. A Karrier Iroda megkezdte a Szakkollégiumokkal való együttműködés 

kialakítását (ebben várhatóan számítanak majd a megfelelő Kari Hallgatói Képviseletek 

segítségére is). Szabó Imre elmondta, hogy a gazdasági területen (beszerzések, MGR) 

sajnos nem történt semmilyen előrelépés, nem tudjuk elvonják-e a 2010-es pénzügyi 

maradványokat. 

1.2 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a hétfői nap folyamán találkozott Réthelyi 

Miklós Nemzetei Erőforrás miniszterrel. Itt az FTV vitaanyag Hallgatói Önkormányzatot 

érintő részeiről beszéltek.  

1.3 Keresztes Péter beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Kaszásné Mészáros 

Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszony beszámolt a kutatóegyetemi pályázattal 

kapcsolatos gazdasági történésekről; az egyetem követelésállományának behajtására 

vonatkozó intézkedési tervről, illetve az APEH vizsgálatról (nem találtak semmi 

szabálytalanságot). Andor György általános rektorhelyettes úr beszélt a 2011-es 

költségvetési anyagról.  

1.4 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy az FTV vitaanyaghoz írt HÖK vélemény nem 

kerül beépítésre a Szenátusi anyagba, hanem az anyag mellékleteként továbbítják a 

minisztérium felé. Ürögi Tamás kérésére az EHK 14-0-2 arányú szavazás után azt a 

határozatot hozta, hogy Keresztes Péter terjesszen be módosító javaslatokat ezen 
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Szenátusi anyaghoz. Ezen módosító javaslatok a HÖK vélemény 4 pontját tartalmazzák, 

azaz az EHK szeretné, ha az ő véleménye is bekerülne az Egyetem álláspontját tartalmazó 

anyagba.  

1.5 2010. november 24-én az EHK várhatóan hallgatói fórumot tart az FTV vitaanyaggal 

kapcsolatban. 

1.6 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Rektori Tanácson történtekről. Itt Gárdos Csaba 

költségvetési főfelügyelő beszámolt az eddig végzett munkájáról. Emellett Andor György 

rektorhelyettes úr előterjesztette a 2011. évi költségvetési irányelvekre vonatkozó anyagát. 

Ezek mellett szó volt az FTV vitaanyaggal kapcsolatos állásfoglalásról és a 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar SzMSz módosításáról. 

1.7 Keresztes Péter beszámolt a vezetői értekezleten történtekről. Itt szó volt a 2011-es 

költségvetési irányelvekről, az FTV vitaanyagról. 

1.8 Hoffer Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy 2010. november 17-én sikeresen lezajlott az 

idei évi TDK konferencia, a tavalyinál több, kb. 700 dolgozat került előadásra.  

1.9 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy Denk András a Magyar Mérnöki Kamara 

Felügyelő Bizottságának tagjának, a „Hogyan Tovább Műegyetem” rendezvényen tett 

nyilatkozatát a hvg.hu internetes hírportál a BME-ről szóló cikkében lehozta. Ez pontosan 

úgy szólt, hogy a HÖK túlzott jogosítványokkal rendelkezik, és ez nem viszi jó irányba az 

egyetemek munkáját. Keresztes Péter nyílt levélben arra kérte Denk Andrást, hogy 

példákkal támassza alá ezen kijelentését (1. csatolt dokumentum). 

1.10  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy egy Közlekedésmérnöki Karra járó MSc-s 

hallgató írt Dux Lászlónak a kari ösztöndíjosztással kapcsolatban (2. csatol dokumentum). 

1.11 Keresztes Péter a hét folyamán egyeztetett Vince Pállal a Testnevelési Központ 

igazgatójával a Sportbizottsági ügy kapcsán. Végül abban egyeztek meg, hogy Vocskó 

Máté 2010. november 30-án lejáró szerződését nem hosszabbítják meg. Ugyanakkor 

tanácskozási jogkörben továbbra is segítheti a bizottság munkáját. Ürögi Tamás ennek 

kapcsán elmondta, hogy a mai nap folyamán Vince Pállal és Vocskó Mátéval egyeztetett 

a kialakult helyzetről (tisztázták a továbbiakat). 

1.12 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Ch, K, F épületi kerékpártárolókat 

várhatóan 2010. január 7-ig legyártják, s ezután kezdődhet a tárolók végeleges kiépítése. 
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1.13 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a szerdai nap folyamán stratégiai 

megbeszélést tartott az Állásbörze jövőjéről. 

1.14 Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. A hétfői nap folyamán Belső 

Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol megbeszélték a bizottság következő évi céljait, 

feladatait (3. csatolt dokumentum). Ezeket a célokat az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú 

szavazás után elfogadta.  

1.15 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Előterjesztette a TJSZ 

módosítás ösztöndíjosztásra vonatkozó irányelveit (4. csatolt dokumentum). Ezeket az 

irányelveket az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta. A szerdai nap 

folyamán Belső Juttér Bizottságot tartott, ahol a TJSZ módosítási javaslatokról beszéltek. 

Rozgonyi Eszter elmondta, hogy a Demján Sándor ösztöndíj pályázatra eddig körülbelül 

500-an jelentkeztek, ugyanakkor a Támogatási Szerződés alapján 700 hallgatónak kell 

ezen támogatásban részesülnie. Így az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után úgy 

döntött, hogy két héttel meghosszabbítja a pályázat határidejét. A kifizetésekre várhatóan 

januárban kerül majd sor. Emellett Rozgonyi Eszter beszámolt az utolsó két havi 

kifizetésekkel kapcsolatban történtekről.  

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

Paragi Miklós a szerdai nap folyamán Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott. Itt 

beszéltek a férőhelyosztási elvekről, korábbi féléves kollégiumi statisztikákról. A 

férőhelyosztási elveket a jövő héten véglegesíti a bizottság. Paragi Miklós beszámolt a 

héten lezajlott fegyelmi tárgyalásokról. Domján Zsolt elmondta, hogy kiküldte a karok 

részére a kollégiumi férőhelyek várólistáiról történő feltöltésének szabályait. Azt kérte, 

mindenki ezen dokumentum alapján járjon el. Beszámolt arról is, hogy a kollégiumi 

beléptető rendszerek kiépítése hamarosan elkezdődik. Domján Zsolt arra kérte a karokat, 

hogy a fegyelmi felelőseik listáját folyamatosan frissítsék, és a már nem érvényes 

kártyákat juttassák vissza részére.  

1.17 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Előterjesztette az Egyetemi 

BME ösztöndíj pályázat eredményét (5. csatolt dokumentum). Az idei félévben 65 pályázat 

érkezett. Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta, hogy az idei félévben 

azon hallgatók részesülnek EBME ösztöndíjban, akik legalább 38 ponttal rendelkeznek (ez 

összesen 20 fő). Az EHK összesen 4.805.000 Ft-ot fordít ezen ösztöndíjra. Medvey Ádám 
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a szerdai nap folyamán Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol az Erasmus ösztöndíj 

pályázatról beszéltek. Várhatóan a következő EHK ülésre érkezik az ezzel kapcsolatos 

koncepció.  

1.18 Berzlánovich Imre azt kérte, hogy a BME Diáknapok beszámolójával kapcsolatos 

kérdéseket neki küldjék el az EHK-sok, és ő továbbítja majd azokat Orbán Balázs felé. 

1.19  Hamvas Mihály elmondta, hogy elkészült a Balatonlellei Ifjúsági Tábor 2011-es 

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

karok 2010. november 25-e 12:00-ig módosíthatnak az általuk megjelölt létszámokon. Az 

így kialakult beosztást véglegesnek tekintjük majd, és ez lesz az irányadó az elszámolások 

elkészítésekor (helyeket a karok egymás között cserélhetnek, és a fennmaradó üres 

helyekre később igényt lehet tartani). 

 

 

Egyebek: 

2.1 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy Hajós Róbert igazgató úr  

(GMF Üzemeltetési Osztály) térítésmentesen biztosítja a K épület auláját a Műegyetemi 

Zenekar 2010. december 16-án megrendezendő karácsonyi koncertjére. 

2.2  Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.3 Kerkay Péter utánajár annak, hogy mely honlapok fejlesztésére van szükség (KEFIR, 

ESZR,…stb). 

2.4 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a helyzet bizonytalanságára való tekintettel 

(2011-es költségvetési törvény) elmarad az EHK költségvetési hétvégéje. 

 

 

 

Következő EHK ülés: 2010. november 25. (csütörtök) 18:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2010. november 24. (szerda) 16:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: héten 

Belső Juttér Bizottsági ülés: 2010. november 24. (szerda) 17:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés: 2010. november 24. (szerda) 16:00 

Belső Pályázati Bizottsági ülés: 2010. november 24. (szerda) 
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 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2010. november 18. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Nyílt levél Denk Andrásnak Keresztes Péter 

2. MSc ösztöndíjas levél Keresztes Péter 

1. BOB feladatok, célok Hamvas Mihály 

2. TJSZ ösztöndíjjal kapcsolatos módosításának elvei Rozgonyi Eszter 

2. EBME eredmény 10/11 ősz Medvey Ádám 
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