
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. január 14-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Domján Zsolt, Hamvas Mihály, Hülber Attila, Kálmán 

László, Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Kovács Nándor, Kulcsár Bence, Marosi 

Csaba, Maszlavér Gábor, Medvey Ádám, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter 

Kimentés: Ürögi Tamás 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Rektori Tanácson történtekről. Itt szó volt a 

jogszabályi változások miatt szükséges SZFMR és Humánpolitikai Szabályzat 

módosításról (várhatóan erkölcsi bizonyítvány szükséges majd minden olyan személynek, 

akiket az intézmény megbízási szerződéssel foglalkoztat); a GTK által létesítendő 

Alapkezelőről; a TJSZ módosításról (Rektori Tanács egyhangúlag támogatta); a GMF 

Kollégiumok Osztály kollégiumi igazgatói pályázat véleményezéséről (a jövőben nem kell 

az ilyen jellegű pályázatokat véleményeznie a Rektori Tanácsnak). 

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

kutatóegyetemi pályázatról, a Mérnökbálról, a Papp László által készített anyagról 

(elsősorban FTV módosítási javaslatokat tartalmaz). a BME Szolgáltató KFT 

felszámolásáról, a Balatonboglári üdülőben történt betörésről. Kaszásné Mészáros Éva 

gazdasági és műszaki főigazgató asszony beszámolt arról, hogy APEH ellenőrzés várható. 

A vezetői értekezleten beszéltek a BKV sztrájk miatti lehetséges vizsgaidőszaki 

problémákról. Ennek megfelelően a sztrájk miatt távolmaradó hallgatóknak a 

vizsgaidőszak folyamán biztosítani kell külön időpontot a vizsga letételére. 

1.3 Keresztes Péter a hétfői nap beszélt Kiss Mátéval, aki a Villanyfényes futball-szakosztály 

vezetője. 

1.4 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy bezárásra került a Bogdánffy utcai 

sporttelepen lévő uszoda. 

1.5 Keresztes Péter a héten részt vett a decemberi kifizetések csúszása miatt szükséges 

egyeztetésen. Jelen voltak Süveges Péter, a Támpont iroda vezetője, Tánczos László és 



 

 

Torbágyi Tibor a Neptun üzemeltetés részéről, illetve György Sándorné a GMF 

Gazdasági Osztály részéről. A problémát eredményező folyamatot elindító személy nem 

megállapítható. 

1.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a szerdai nap folyamán lezárásra kerültek a 

koncessziós szerződés körüli egyeztetési folyamatok. Így most már hamarosan aláírásra 

kerülhet a szerződés. 

1.7 Hülber Attila és Medvey Ádám beszámoltak az Erasmus és Athens programokkal 

kapcsolatban tartott Pályázati Bizottsági ülésről. Elmondták, hogy a határidő rövidsége 

miatt ebben a félévben még nem tudjuk elvállalni a teljes Erasmus ösztöndíj pályázat 

koordinálását. Ugyanakkor már most is igyekszünk tevékenyen részt venni a folyamatban, 

hogy a jövőben zökkenőmentes legyen az átvétel. Hülber Attila felveszi a kapcsolatot 

ezen döntésnek megfelelően Varga Ildikó Erasmus koordinátorral.  

1.8 A kutatóegyetemi pályázat elkészítéséhez szüksége van az egyetem vezetésének bizonyos 

adatokra (szakkollégiumok száma, mentorok száma…). Az adatok hétfői összegyűjtéséért 

Hülber Attila felel. 

1.9  Keresztes Péter beszámolt a DIK-MISZ-EHK vezetői értekezletről. Itt szó volt a folyó 

ügyekről, a költségvetés készítéséről, a Kulturális Titkárságról. 

1.10  Keresztes Péter a tegnapi nap folyamán Csőke Rita vezető jogtanácsos asszonnyal 

egyeztetett a Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat módosításáról. Ennek megfelelően 

elkészítették Paragi Miklóssal az ezzel kapcsolatos szenátusi előterjesztést. Így várhatóan 

a januári Szenátus tárgyalja majd ezt a javaslatot is. 

1.11  Orbán Balázs tájékoztató anyagot küldött az OTP-nek megrendezett Sportnap 

költségeiről (2. csatolt dokumentum). 

1.12 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a hét folyamán az R épületben és a Wigner 

Jenő Kollégiumban egyaránt csőtörés volt, így a fenti megnevezett épületekben a vízellátás 

jó ideig szünetelt (3. csatolt dokumentum). 

1.13 Az EHK kérte a GMF Beruházási és Karbantartási Osztályt, hogy az E1B előadóban 

javítsák meg a hangosítást (4. csatolt dokumentum). 

1.14 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy megérkezett a hivatalos tájékoztatás a  

2010. évi költségvetési előirányzatokról (5. csatolt dokumentum). Ez alapján az Egyetem 

2010-ben 14.817.488 Ft költségvetési támogatásban részesül majd. 



 

 

1.15 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a VIK-SOTE közös egészségügyi mérnök 

képzésében részt vevő hallgatók panasszal fordultak a rektorhoz, mivel nem részesülnek 

szerintük megfelelő tanulmányi ösztöndíjban (6. csatolt dokumentum). 

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

Oktatási Bizottsági ülést tartott. Emellett Hamvas Mihály egyeztetett Szabó Mihály KTH 

igazgatóval, illetve Jobbágy Ákos oktatási igazgató úrral. Itt elsősorban a Tanszéki 

Különeljárási díj bevezetéséről egyeztettek. Megbeszélték, hogy első körben három 

esetben rónák ki ezeket a díjakat: érdemjegy késői bejegyzése a Neptun-rendszerbe; 

vizsgaidőpont határidőn túli feltöltése; kurzuskínálat módosítása az adott Kari Hallgatói 

Képviselet egyetértése nélkül. Ezen díj bevezetését hamarosan tárgyalhatja majd a vezetői 

értekezlet. Hamvas Mihály elmondta, hogy a Jogi Osztállyal történt egyeztetés után 

elkészült az n*15-ös szűrőre figyelmeztető Neptun-üzenet. 

1.17  Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten még 

beérkezett 1-2 apróbb TJSZ módosítási javaslat, melyek a jövő hét folyamán beépítésre 

kerülnek. Emellett előterjesztette a 2009/2010-es tanév tavaszi félévre vonatkozó kifizetési 

időpontokat (7. csatolt dokumentum). Ez alapján a kifizetési időpontok: 2010. február 26.; 

2010. március 10.; 2010. április 9.; 2010. május 10.; 2010 június 10. Doktoranduszok 

részére biztosított plusz időpontok: 2010. február 10.; 2010. július 9.; 2010. július 27. 

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

Domján Zsolt részt vett egy megbeszélésen Péhl Gáborral, a GMF Beruházási és 

Karbantartási Osztályának igazgatójával. Beszéltek a létszámkorlát miatt felmerült 

problémákról; a Schönherz Zoltán Kollégium homlokzatáról. A Schönherz Zoltán 

Kollégiumi Üzemeltetési Kézikönyve és Házirendje elkészül a jövő hét folyamán, így 

hamarosan megkezdődik a Kármán Tódor Kollégium ÜKH-jának elkészítse is. Várhatóan 

2010. márciusában megnyitnak a büfék a Kármán Tódor és Schönherz Zoltán 

Kollégiumokban. Paragi Miklós előterjesztette a beérkezett kollégiumi vezető mentori és 

mentori pályázatok eredményét (8. csatolt dokumentum). Az EHK egyhangú, 16-0-0 

arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek által 

támogatott jelöltek kinevezését támogatja. Ezek alapján a 2009/2010-es tanév tavaszi 

félévében a következő személyek tölthetnek be mentori pozíciót: 



 

 

 Baross Gábor Kollégium (KSK): Madai Péter (vezető mentor); Miletics 

László; Drugan Árpád 

 Vásárhelyi Pál Kollégium (ÉMK): Nagy Zoltán; Weidmann Mihály; Molek 

Tamás; Tóth Balázs 

 Wigner Jenő Kollégium: Tímár Zsolt (GTK); Dajka József Ádám (GTK); 

Vinkovics Dávid (GTK); Bácsi Ádám (TTK) 

 Kármán Tódor Kollégium: Lippai Rita (GTK); Ambrózi Gergely (GPK); Csik 

Tünde (GPK); Csőke Gergely (GPK); László Zoltán (GPK); Szabadi László 

(GPK) 

 Schönherz Zoltán Kollégium (VIK): Gyulavári Ádám; Mohácsi Szabolcs; 

Vízer Dániel; Gáthy Lajos; Cserpes András; Huczman Zsuzsanna; Szpisják 

Tibor; Gáspár Attila; Kőmíves Gábor; Börcsök Zoltán; Varga Bálint András; 

Dékány Donát; Petróczi Attila István 

 Bercsényi Kollégium (ÉPK): Koller János; Tóth Gábor; Ávár Áron; Hegedűs 

Zoltán; Király László 

 Martos Flóra Kollégium (VBK): Kárpáti Richárd Balázs; Cservenyák Tímea; 

Keledi Gergely; Ujj Viktória 

 Nagytétény úti kollégium (VIK): Kotroczó Nándor 

1.19   Medvey Ádám beszámolt a pályázati területen történtekről. Elmondta, hogy a pályázati 

bizottság ülésén beszéltek az Erasmus és Athens pályázatokkal kapcsolatos tervekről, ezen 

felül elkészítették a Demján Sándor utazási pályázat intézményi rangsorát. 

1.20  Maszlavér Gábor beszámolt a HOÖK-ban történtekről. Elmondta, hogy a következő 

HÖOK Közgyűlésre 2010. február 19-20-án kerül sor. Emellett a HÖOK-kal kapcsolatos 

fontosabb anyagok a következő időszakban: HÖOK Alapszabály módosítása; 2010. évi 

költségvetés tervezet elkészítése; 2009. évi költségvetés elfogadása. Emellett elmondta, 

hogy az április vezetőképzőre várhatóan meg lesznek hívva a politika pártok 

oktatáspolitikusai. 

1.21 . Kerkay Péter elmondta, hogy egyeztetett Szabó Zsolttal a Műhely főszerkesztőjével. 

Ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy hamarosan elkészül a Műhely honlapja.  



 

 

1.22 Kulcsár Bence beszámolt a videóprojekt jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy az ÉPK, 

VBK, és VIK még nem jelezték, hogy a következő félévben mely előadásokat szeretnék 

felvetetni. 

1.23 Berzlánovich Imre elmondta, hogy az Educatioval kapcsolatos szervezési folyamatok jól 

haladnak. Az Educatio 2010. január 22-23-án kerül megrendezésre. 

 

Egyebek: 

2.1 Keresztes Péter felhívta a tagok figyelmét arra, hogy 2010. január 15-én 9:00-tól Egyetemi 

Gazdasági Bizottsági ülés lesz. 

2.2 Az EHK várhatóan pályázatot nyújt be a májusi HÖOK közgyűlés megrendezésére. A 

pályázat előkészítésére bizottság alakul Paragi Miklós vezetésével. 

2.3 Maszlavér Gábor vezetésével a teljesítményalapú bizottság ismét nekilát a Hallgatói 

Képviseletek számonkérési rendszerének pontos kiépítéséhez. Keresztes Péter azt kérte, 

hogy a kari gazdasági felelősök folyamatosan (legalább havonta) számon legyenek kérve. 

2.4 A tavaszi Hallgatói Képviselők részére megrendezésre kerülő BME-s vezetőképző egyik 

témája: hallgatói képviseleti mandátum megszűnése a BSc-MSc átmenet során. 

2.5 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. Kulcsár Bencének tájékoztatnia kell a HKT-t, 

hogy a szervezet addig nem kaphatja meg a 2010. évi támogatását, amíg el nem készíti és 

be nem mutatja a költségvetését az EHK-nak. Kerkay Péter és Ürögi Tamás hamarosan 

elkészítik a műfüves sportpályák üzemeltetésével kapcsolatos anyagot. Berzlánovich 

Imrének a következő ülésre el kell készítenie az egyetemi öntevékeny körök 

tevékenységéről szóló anyagot, különben a következő félévben a körök nem 

részesülhetnek majd támogatásban. Rozgonyi Eszternek meg kell kérnie a karokat, hogy a 

jövő hét folyamán hozzák be az EHK irodába a 2009/2010-es tanév őszi félévének 

szociális pályázatait. 

2.6 Az EHK síelés időpontja: 2010. március 5.- március 14. 

 

 

Következő EHK ülés: 

Belső Oktatási Bizottság: 

2010. január 21. (csütörtök) 18:00 

2010. január 18. (hétfő) 12:00 



 

 

Belső Juttér Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Külsö Szociális Bizottság: 

 

2010. január 20. (szerda) 

héten 

2010. január 20. (szerda) 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2010. január 14. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Koncessziós szerződés Keresztes Péter 

2. OTP Sportnap Keresztes Péter 

3. Wigner J. Koll. és R épület csőtörés Keresztes Péter 

4. E1B hangosítás  Keresztes Péter 

5. 2010. évi költségvetési támogatás Keresztes Péter 

6. VIK-eümérnök ösztöndíj Keresztes Péter 

7. Kifizetési időpontok 2009/10 tavasz Rozgonyi Eszter 

8. Kollégiumi mentori pályázatok eredménye 09/10 tavasz  Paragi Miklós 

 


