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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. december 2-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, Hegedűs Bence (VIK HK elnök), Orbán Balázs 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

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

hogy a Támpont Iroda várhatóan 2011. januárjában felveszi majd ismét a kapcsolatokat a 

Kari Hallgatói Képviseletekkel a szervezetek közötti információáramlás érdekében. A 

Karrier Iroda továbbra is igyekszik megerősíteni a Szakkollégiumokkal való kapcsolatát. A 

Kulturális Titkársággal kapcsolatban nem történt változás az elmúlt időszakban. Szabó 

Imre felhívta a karok figyelmét arra, hogy a főigazgatói körlevél alapján 2010. december 

10-éig tud idei évi számlákat befogadni a Diákközpont. 

1.2 Rozgonyi Eszter előterjesztette a TJSZ módosító javaslatot (1. csatolt dokumentum). 

Módosítások a tanulmányi ösztöndíjosztással, illetve a kollégiumi területtel kapcsolatosak, 

illetve kisebb pontosítások. Az EHK az előterjesztést megvitatta, majd egyhangú, 16-0-0 

arányú szavazás után elfogadta.  

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

Szenátus napirendi pontjait, illetve egyeztettek a HOTEL UNI bérbeadásával kapcsolatos 

folyamatokról. 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Szenátusi ülésen történtekről.  

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

doktorandusz ösztöndíjakból képződő maradványnak felhasználási lehetőségeiről. Péceli 

Gábor rektor úr felvetette, hogy minden képzésünket vizsgáljuk felül, különös tekintettel 

azon tárgyakat, amelyeket a hallgatók nehezen teljesítenek (többször kell felvenni, nagy a 

bukási arány).  
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1.6 Keresztes Péter megköszönte a szerdai Hallgatói Fórumon részt vevő EHK-sok munkáját. 

A rendezvényt sikeresnek ítélte, kb. 100 hallgató vett részt rajta. Keresztes Péter 

felvetette, hogy a HÖK gazdálkodásával kapcsolatban is tartani kellene egy Hallgatói 

Fórumot (milyen beruházásaink, projektjeink voltak 2010-ben…). Kulcsár Bence egyeztet 

a Kari Hallgatói Képviseletekkel ezen adatok nyilvánosság elé tárásának módjáról. 

1.7 Kerkay Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a honlap fejlesztésekkel kapcsolatban felvette a 

kapcsolatot néhány céggel. Arra kérte a felelősöket, hogy legkésőbb a jövő hét elejére 

készítsék el a specifikációkat. Keresztes Péter arra kérte Kerkay Pétert, hogy legkésőbb 

a jövő hét végére készüljenek el a végleges árajánlatok, majd a szerződések. 

1.8 Orbán Balázs (MISz Kht alkalmazott) a BME Diáknapok főszervezője beszámolt a 

rendezvényről. Ismertette a költségvetést, a felmerült problémákat és az ezzel kapcsolatos 

megoldási lehetőségeket, illetve a jövőre vonatkozó terveket. Keresztes Péter 

megköszönte Orbán Balázs rendezvénnyel kapcsolatos munkáját és jó munkát kívánt a 

2011. évi rendezvény megszervezéséhez. Orbán Balázsnak 2011.február. 17-i EHK ülésen 

kell előterjesztenie a 2011-es rendezvény koncepcióját. 

1.9 Kovács András előterjesztette a Hallgatói Képviseletek teljesítmény alapú támogatásának 

szétosztási rendjét (2. csatolt dokumentum). A teljesítményméréssel kapcsolatos elveket az 

EHK 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta. Az EHK 15-0-1 arányú szavazás után azt a 

határozatot hozta, hogy a támogatás folyósítására a különböző területek alprojektjeinek 

lezárása után kerül sor azzal a kiegészítéssel, hogy a decemberben lezáruló feladatok után 

járó összegek a következő évben kerülnek kifizetésre. Az EHK végül a teljesítmény alapú 

támogatással és annak szétosztásával kapcsolatos teljes anyagot egyhangú, 16-0-0 arányú 

szavazás után elfogadta.  

1.10 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a hét folyamán 

elkészítette a TJSZ módosító javaslatot. Emellett Szabó Imrével együtt elkészítették a 

2010-es év normatíva költségvetését, így ezzel együtt meghatározták a 2010. évi kari 

maradványokat. Ezen összegekről Rozgonyi Eszter kiértesítette a Kari Hallgatói 

Képviseleteket és azt kérte, hogy a kifizetési listákat legkésőbb 2010. december 4-e 8:00-ig 

juttassák el részére. 

1.11  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a jövő hét 

folyamán Belső Oktatási Bizottsági ülést tart. Itt beszélnek majd a nyelvi tárgyak OHV-
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jéről, illetve a vizsgajelentkezéssel kapcsolatban egy egységes szabályozást alakítanak ki 

(ugyanis bizonyos vizsgákra előbb lehetett jelentkezni, minthogy a hivatalos vizsgafelvétel 

elkezdődött). 

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

Miklós elmondta, hogy a Belső Kollégiumi Bizottsággal együtt új kollégiumi férőhely 

elosztási elveket dolgoztak ki. Ennek oka az volt, hogy az egyes karokon jelentősen eltért a 

várólisták hossza (volt ahol nem volt, míg más karokon jó tanulmányi teljesítményű 

hallgatókat már nem tudtak felvenni). Az EHK a következő ülésén dönt majd az új 

elvekről. Akinek javaslata, ötlete van ezzel kapcsolatban, az jelezze Domján Zsolt vagy 

Paragi Miklós felé. Paragi Miklós tájékoztatta az EHK-t, hogy az elmúlt időszakban a 

GMF Kollégiumok Osztály elindított több felújítási projektet is. Paragi Miklós részt vett 

egy kártérítési tárgyaláson. Ezzel kapcsolatban arra kérte a GPK HK-t, hogy hirdessék a 

Kármán Tódor kollégiumban a kollégiumi fegyelmi pontokkal kapcsolatos 

következményeket. Domján Zsolt elmondta, hogy a Kármán Klub üzemeltetésével 

kapcsolatban kisebb problémák merültek fel, a következő ülésre elkészül a Kollégiumi 

Fegyelmi ponttáblázat módosító javaslata; illetve a jövő hét folyamán elkezdődik az 

ideiglenes lakcímbejelentések ellenőrzése. Domján Zsolt arra kérte a TTK és GTK 

karokat, hogy ők is küldjék meg részére a fegyelmi felelőseik listáját. 

1.13 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy egy kisebb 

probléma lépett fel a Sportösztöndíjak elbírálása során, így végül 3.085.000 Ft-ot fordítunk 

ezen ösztöndíjra. Jövő hét folyamán Pályázati Bizottsági ülést tart. 

1.14 Berzlánovich Imre és Ürögi Tamás utánajártak annak, hogy kik és milyen 

időbeosztásban használják a Bercsényi Kollégiumban lévő falmászó termet. Felmerültek 

még olyan dolgok, amiket ezzel kapcsolatban ki kell deríteni (bizonyos idősávokban ki 

használja a termet, a testnevelés órákért fizetett összegeket ki és hogyan használja fel). 

1.15 Berzlánovich Imre elmondta, hogy bizottsági ülést hív össze az EDUCATIO kiállításon 

való BME-s megjelenéssel kapcsolatban.  

1.16  2010. december 8-ai Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottsági ülésen Hoffer Dávid 

helyett Kovács András vesz részt.  

1.17  Domján Zsolt tájékoztatta az EHK-t, hogy a következő héten sor kerül a HÖOK BRSZ 

régiójának tisztújító ülésére. 
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1.18 Kovács András elmondta, hogy összegyűjtötték a Szakkollégiumok tartozásait, és erről 

hamarosan tájékoztatják a megfelelő karokat is.  

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2  Kerkay Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy mindenki megküldte részére határidőre az 

ösztöndíj korrekciókkal kapcsolatos tájékoztató levelet. 

2.3 Keresztes Péter arra kérte az EHK-sokat, hogy legkésőbb 2010. december 31-ig mindenki 

küldje el az eddig elmulasztott beszámolóit. 

 

 

Következő EHK ülés: 2010. december 9. (csütörtök) 18:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2010. december 6. (hétfő) 12:30 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: héten 

Belső Juttér Bizottsági ülés: 2010. december 8. (szerda) 17:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés: 2010. december 8. (szerda) 16:00 

Belső Pályázati Bizottsági ülés: héten 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2010. december 2. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. TJSZ módosítás  Rozgonyi Eszter 

2. Teljesítményalapú támogatás ügyrend Kovács András 
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