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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. december 16-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Fekete Dóra, Hamvas Mihály, Kálmán László, Keresztes Péter, Kerkay Péter, 

Kulcsár Bence, Medvey Ádám, Rozgonyi Eszter, Szentesi Anett 

Késett: Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Domján Zsolt, Hoffer Dávid, Kovács 

András, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter, Vermes Boldizsár 

Vendég: Ürögi Tamás 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Keresztes Péter bemutatta az új GTK HK által delegált EHK tagot, Szentesi Anettet. 

1.2 Hétfőn, 2010. december 20-án 13 órától Szenátus lesz. Ürögi Tamás leköszönt az EHK-

ból, így az új szenátusi tagot kellett választani. A szavazás alapján Paragi Miklós 13, 

Czinkóczki Krisztián 2 és 1 tartózkodás mellett az EHK Paragi Miklóst szavazta meg 

szenátusi tagnak. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Itt szó volt arról, 

hogy az egyetem és Főtáv között egyeztetések folynak az elszámolás módjáról. 

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

módosításról, többen le szerették volna venni a napirendi pontok közül, de sikerült az EHK 

álláspontját elfogadni. Becker Gábor kérte, hogy vizsgálják felül a K épület 

aulahasználatát, ugyanis sok nem tetsző dolgot tapasztalt mostanában ott. Beszámoltak 

arról, hogy ázik az MG épület. 

1.5 Szabó Imre arra kérte a VIK-et, hogy rendezze a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos 

teendőiket 2011. január 4-ig. Valamint felkérte a GTK kart, hogy küldjék meg az újonnan 

megalakult HK listáját. Továbbá jelezte, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Tábor korábban 

tervezett felújításának közbeszerzési pályázata folyamatban van, azonban a Tábor hallgatói 

fejlesztése további 20 MFt-nyi fejlesztést is igényelne az előzetes felmérések alapján. Az 

EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta. 
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1.6 Domján Zsolt tájékoztatta az EHK-t, hogy az összes kar időben megküldte az igényelt 

mentori létszámokat (1. csatolt dokumentum). Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás 

után elfogadta ezeket. 

1.7 Keresztes Péter beszámolt arról, hogy a biciklitárolók, és a hozzájuk tartozó kamerás 

rendszer kiépítése megkezdődött. Elképzelhető, hogy a tervezett 2011. január 7-ei átadás 

előtt elkészül. 

1.8 Domján Zsolt előterjesztette a kollégiumi férőhelyosztást (2. csatolt dokumentum). Ezt az 

EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazással elfogadta. 

1.9  Érkezett egy fellebbezés Kurucz Zoltántól (3. csatolt dokumentum), akit a Gépész HK 

visszahívott. Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után a fellebbezést elutasította.  

1.10 Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a hétfői nap 

folyamán Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol átbeszélték a tárgyfelvétellel 

kapcsolatos dolgokat, és hogy ezzel együtt a TÜR-t is módosítani kell. Idén 2011. január 

10-én kezdődik majd a tárgyfelvétel, de az EHK továbbra sem támogatja az eltolt kezdésű 

tárgyjelentkezési időszakot. Kulcsár Bence kifogásolta, hogy a Neptun üzenetben az áll, 

hogy az EHK egyetértésével lesz későbbre tolva az időpont. Hamvas Mihályt kéri az 

EHK, hogy ezt jelezze a Neptun üzemeltetésnek, és korrigálják a hibát, valamint 

figyeljenek oda erre a jövőben. Felmerült a probléma, hogy a tavaszi félévben a 

Matematika A1 tárgyból más lenne a követelmény, mint az őszi félévben. Kerkay Péter 

kéri a tantárgykövetelmény pontosítását, valamint készít egy tájékoztató anyagot a 

tárgyról. 

1.11 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. A Demján Sándor kiegészítő 

szociális ösztöndíj ki lett hirdetve, jelenleg a fellebbezések zajlanak. Rozgonyi Eszter 

tájékoztatta az EHK-t, hogy a fellebbezéses sablonokat elküldte. Rozgonyi Eszter 

tájékoztatta az EHK-t, hogy a kifizetés menetét ki fogja dolgozni. 

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

Miklós elmondta, hogy a nem PPP-s kollégiumok büfépályázatát a Műegyetemi Ifj. 

Nonprofit KFT. nyerte meg. Paragi Miklós beszámolt arról, hogy még mindig sok 

kollégiumi fegyelmi tárgyalás van, valamint, hogy Belső Kollégiumi Bizottsági ülést csak 

jövőre fog már tartani. Domján Zsolt 2010. december 14-én (kedden) 16:30-tól Külső 
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Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a karok kialakították a végleges férőhelyszámokat 

a következő félévre.  

1.13  Medvey Ádám tájékoztatta az EHK-t, hogy az EBME ösztöndíjjal kapcsolatban 

beérkezett néhány fellebbezés, ezeket a holnapi nap folyamán átnézni a fellebbezőkkel.  

1.14  Kerkay Péter beszámolt arról, hogy eddig 2 árajánlat érkezett be az új honlapok 

lefejlesztésére, ha majd megjön a harmadik is, akkor fog róla dönteni az EHK.  

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. Ennek áttekintése során a Kerkay Péter jelezte, 

hogy a BME portál projekt megvalósításához előreláthatólag 33,5 MFt-ra lenne szükség a 

2011. év során. Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta.  

2.2 Kulcsár Bence elmondta, hogy még 2 kar nem válaszolt neki a HÖK gazdálkodásával 

kapcsolatban tartandó Fórumról. Arra kérte őket, hogy pótolják ezen hiányosságukat. 

2.3 Elkészült a mentori pályázatok kiírása. 

2.4 Czinkóczki Krisztián azt kérte, hogy a jövőben a MIE ülések kezdődjenek korábban. 

2.5 Ürögi Tamás marad az Egyetemi Sport Bizottság tagja. Ürögi Tamás azt kérte, hogy akit 

érdekelnek a sport bizottságos dolgok keresse meg őt 2011. január 15-ig.  

 

 

Következő EHK ülés: 2011. január 6. (csütörtök) 18:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2010. december 13. (hétfő) 12:30 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: 2011. januárban 

 

 

 

 Fekete Dóra Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2010. december 21. 
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Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Javaslat a mentori létszámokra  Domján Zsolt 

2. 
Kollégiumi férőhelyosztás 2010/2011 II. félév Domján Zsolt/Paragi 

Miklós 

3. Kurucz Zoltán fellebbezése Keresztes Péter 
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