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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. november 25-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 

Vendég: Dékány Donát 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Dékány Donát tájékoztatta az EHK-t a VIK HK Tisztújító Szavazásának elektronikus 

lebonyolításáról. Elmondta, hogy nem merült fel semmilyen probléma a szavazás során, 

illetve az EHK kérésére a következő évi szavazás előtt valamilyen külső céggel 

validáltatják ezt a rendszert, és pontosítják a Szavazási Ügyrendjüket. Dékány Donát 

beszámolt a TÁMOP 4.2.3-as, azaz a Technológiai Transzfer pályázatról (a pályázat célja 

a technológiai transzfer erősítése, azaz a szellemi termékek lehető legjobb hasznosítása). 

Elmondta, hogy az elmúlt félév alatt elkészítettek 3 tanulmányt; 2010. szeptemberében 

elindítottak egy erről szóló előadássorozatot a hallgatóknak; illetve nekikezdtek egy ezzel 

kapcsolatos tananyag elkészítésének. 

1.2 Keresztes Péter beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Itt Andor György 

általános rektorhelyettes úr tájékoztatta az értekezlet résztvevőit a Kutatási Nyilvántartóval 

kapcsolatban felmerült pénzügyi problémákról (az állam támogatás hiánya miatt az 

Egyetem finanszírozza). Emellett beszéltek az FTV vitaanyagról és annak módosító 

javaslatairól.  

1.3 Keresztes Péter beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt mindenki 

elmondta véleményét a 2010. november 17-ei kutatóegyetemi előadássorozatról, 

programról. Az értekezlet bejárta az Építészmérnöki Kar felújított területeit. Péceli Gábor 

rektor úr tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy Tarlós István (Budapest 

főpolgármestere) és a BME között hamarosan létrejön egy együttműködés, megállapodás 

(várhatóan a tehetséggondozás és várostervezési napok támogatása is belekerül majd ebbe 

a dokumentumba).  
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1.4 Az EHK áttekintette a 2010. november 29-ei Szenátus napirendi pontjait. Ezek a 

következőek: Egyetemi tanári pályázattal kapcsolatos szenátusi határozathozatal 

megismétlése; „Az Egyetemért” („Pro Universitate”) kitüntetés adományozása; A 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem állásfoglalása az új Felsőoktatási 

Törvény koncepciójáról; A BME 2011-2012-es gazdálkodásának főbb irányai I.; A 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása; 

Egyebek. Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után a Szenátus 2010. november 29-

ei ülésére Paragi Miklós helyett Ürögi Tamást delegálta.  

1.5 Kerkay Péter elkészítette az EHK FTV vitaanyaggal kapcsolatos kommunikációs 

tervének első változatát (1. csatolt dokumentum). Ez alapján az EHK 2010. december 1-jén 

18:00-tól Hallgatói fórumot tart az FTV vitaanyaggal kapcsolatban a K.1.46-os teremben. 

A Fórum meghívott vendégei: Nagy Dávid (HÖOK leendő elnöke), GTK-s oktató illetve 

az EHK-sok. Az EHK-sok a következő témákban készülnek fel a fórumra: 

 Hamvas Mihály – OHV 

 Kovács András – hallgatókkal kapcsolatos javaslatok 

 Rozgonyi Eszter – ösztöndíjak 

 Kerkay Péter – minőségi oktatás versus tömegképzés 

 Ürögi Tamás – tanulmányi szűrők bevezetésének lehetősége 

 Paragi Miklós, Domján Zsolt, Hoffer Dávid - kollégium, szakkollégium, 

tehetséggondozás 

 Kulcsár Bence – hallgatók részvétele az egyetemi döntéshozásban, hallgatói 

egyharmad 

 Berzlánovich Imre – intézményi finanszírozás, gazdálkodás 

 Fekete Dóra, Kálmán László, Medvey Ádám, Vermes Boldizsár, Czinkóczki 

Krisztián – 5-5 példa arra, milyen következményekkel járhat az, hogy 

lecsökkentik a hallgatói részvétel arányát az egyetem döntéshozásban. 

A Fórum levezető elnöke Keresztes Péter lesz. 

1.6 Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy ebben a 

félévben is 180.000 Ft-ot fordít az OMIKK vizsgaidőszak béli meghosszabbított nyitva 

tartására. 
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1.7 Keresztes Péter beszámolt a HKT egyik tagszervezetével, az AIESEC-kel kapcsolatban 

történt problémákról. Végül sikerült tisztázni a helyzetet, és úgy tűnik együtt tudunk majd 

működni velük. 

1.8 Keresztes Péter a héten egyeztetett a HKT egy másik tagszervezetével, a BEST-tel. 

Beszéltek a hamarosan megrendezésre kerülő két rendezvényükről.  

1.9 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Előterjesztette a 

Sportösztöndíj eredményét (2. csatolt dokumentum). Az idei évben 70 pályázat érkezett. 

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

hallgatók részesülnek Sportösztöndíjban, akik legalább 100 ponttal rendelkeznek (ez 

összesen 46 fő). Az EHK összesen 2.899.000 Ft-ot fordít ezen ösztöndíjra. Medvey Ádám 

a jövő hét folyamán Pályázati Bizottsági ülést tart az Erasmus ösztöndíjjal kapcsolatban. 

1.10  Hamvas Mihály előterjesztette a Balatonlellei Ifjúsági Tábor 2011. évi beosztását  

(3. csatolt dokumentum). Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta ezt a 

javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a karok az itt szereplő létszámoktól csupán növekvő 

irányban térhetnek el. 

1.11 Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. A keddi nap folyamán részt 

vett a Szenátusi Oktatási Bizottságon, illetve az Oktatási Dékánhelyettesi Értekezleten. 

Ezen utóbbi ülésen beszéltek a 2011/2012- es tanév rendjéről. Az értekezlet a kérésünk 

ellenére sem akarta meghosszabbítani a BSc képzésben résztvevő hallgatók 

vizsgaidőszakát. Azt kérték, hogy az adott Kari Hallgatói Képviselet figyeljen oda a 

vizsgarend kialakítására. Emellett beszéltek még a kari diplomaosztók időpontjáról. 

1.12 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy TJSZ módosító 

javaslat készül, és az EHK a következő ülésén szavazhat róla. Emellett beszámolt a 

maradvány kifizetéssel kapcsolatos várható ütemtervről. Arra kérte a karokat, hogy a 

szűkös határidőkre való tekintettel mindenki figyeljen oda a listák elkészítésekor. 

Rozgonyi Eszter tájékoztatta az EHK-t, hogy a várható honlap fejlesztés miatt csak a 

2011/2012-es tanév őszi félévében kerül bevezetésre a szociális pályázatok elektronikus 

előbírálása. 

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

Miklós a hét folyamán Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a kollégiumi 

férőhelyek karok közötti szétosztási elveiről beszéltek. A jövő héten ismét bizottsági ülést 

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 

 

tart, ahol véglegesítik ezen elveket. Paragi Miklós tájékoztatta az EHK-t, hogy 

kihirdetésre került a nem PPP-s kollégiumokra vonatkozó büfépályázat. Ennek kapcsán 

arra kérte a karokat, hogy segítsenek neki az üzemeltetési koncepció elkészítésében. 

Domján Zsolt beszámolt a mai Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen történtekről. Itt szó 

volt a fegyelmi felelősökről; a házirendekről (a következő hétig módosíthatnak rajtuk a 

karok, majd az EHK elfogadja őket) és annak mellékleteiről (ez tartalmazza a nem 

kollégista hallgatók éjszakai bennalvás díját); a várólista töltés szabályairól; a kollégiumi 

férőhelyosztás elveiről. Emellett egyeztettek a lakcímbejelentés tapasztalatairól és a 

hallgatók ellenőrzéséről. A következő hét folyamán felhívják a kollégista hallgatók 

figyelmét arra, hogy kötelesek bejelenti a kollégiumi tartózkodási helyüket, s ezt 

ellenőrizni fogják. Ezt követően hetente lesznek ellenőrzések, és a mulasztó hallgatók 

fegyelmi pontokat kapnak majd. 

Kovács Nándor tájékoztatta az EHK-t, hogy elkészült a Bercsényi Kollégium Zöld tetője. 

1.14 Domján Zsolt beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy a  

2010. november 28-ai elnökségi ülés fogja elfogadni a HÖOK FTV koncepcióval 

kapcsolatos állásfoglalását.  

1.15 Kálmán László arra kérte a karokat, hogy 2010. november 26. (péntek) 18:00-ig küldjék 

meg részére a 2011. évi rendezvénynaptárukat.  

1.16  Berzlánovich Imre elmondta, hogy Orbán Balázs a következő EHK ülésen beszámol a 

BME Diáknapok költségvetéséről.  

 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2  Domján Zsolt elmondta, hogy a fegyelmi felelősök legfrissebb listáját az ÉMK és ÉPK 

karok küldték meg részére. Azt kérte, hogy a többi kar is pótolja ezen hiányosságát. 

2.3 Kerkay Péter elmondta, hogy a VBK még mindig nem küldte meg részére a kollégiumi 

szerverek felmérésére vonatkozó tájékoztató levelét így kérte, hogy ezen hiányosságukat 

mihamarabb pótolják. 

2.4 Ürögi Tamás tájékoztatta az EHK-t, hogy 2010. december 11-én megrendezésre kerülő 

Mikulás kupa helyszíne a K épületi 1. sz. és 2. sz. tornaterem lesz. 
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Következő EHK ülés: 2010. december 2. (csütörtök) 18:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2010. november 29. (hétfő) 12:30 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: héten 

Belső Juttér Bizottsági ülés: 2010. december 1. (szerda) 17:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés: 2010. december 1. (szerda) 16:00 

Belső Pályázati Bizottsági ülés: héten 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2010. november 25. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. FTV kommunikációs terv  Kerkay Péter 

2. Sportösztöndíj 2010 Medvey Ádám 

3. Balatonlellei beosztás 2011 Hamvas Mihály 
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