
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. január 28-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Domján Zsolt, Hamvas Mihály, Hülber Attila, Kálmán László, Keresztes Péter, 

Kerkay Péter, Kovács András, Kovács Nándor, Kulcsár Bence, Marosi Csaba, Medvey Ádám, 

Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter, Ürögi Tamás 

Kimentését kérte: Berzlánovich Imre, Maszlavér Gábor 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

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

kutatóegyetemi pályázatról. Kaszásné Mészáros Éva főigazgató asszony beszámolt arról, 

hogy az MNV ZRt-nek vagyonnyilvántartást kell készíteni az Egyetemről; illetve 

hamarosan hozzálátnak az Adatvédelmi Szabályzat egyesítéséhez. A vezetői értekezlet 

beszélt a BSc-MSc tárgyak felvételéről: ezen területen különbözőek a kari álláspontok, így 

még nem került kialakításra egy egységes eljárásrend. Emellett beszéltek a tanszékek által 

fizetendő kompenzációs díjak bevezetésétől is. Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, 

hogy a hét folyamán elkészült az ezen díjakkal kapcsolatos rektori utasítás tervezet (1. 

csatolt dokumentum). 

1.2 Keresztes Péter beszámolt a Czigány Tibor professzor úrnál tett látogatásáról. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a MISZ-DIK-EHK vezetői értekezleten történtekről. Itt 

elsősorban költözési, elhelyezkedési alternatívákat dolgoztak ki (R klub, különböző irodai 

helyiségek kialakítása). 

1.4 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy elkészült és aláírásra került a Fegyelmi 

Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzat Szenátus által módosított változata. Az EHK 

egyhangú, 14-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy minden félév 

regisztrációs hetének végéig tájékoztatni kell az EHK-t, hogy az adott Kari Hallgatói 

Képviseletben ki végzi a fegyelmi pontok osztását. 

1.5 Keresztes Péter arra kérte a Vegyész- és Biomérnöki Kar képviselőit, hogy a kollégiumi 

konditeremmel kapcsolatos ügyintézésüket aktualizálják. Emellett arra kérte a kollégiumi 



 

 

referenseket, hogy a kollégiumi bejárások során mérjék fel a különböző kollégiumi 

konditermek helyzetét. 

1.6 Kerkay Péter tájékoztatta az EHK-t a műfüves pályák karbantartására alkalmas géppel 

kapcsolatos árajánlatról (2. csatolt dokumentum). Hamarosan elkészülhet a pályák 

karbantartásával, működtetésével kapcsolatos teljes anyag. 

1.7 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Előterjesztette a 2010. évre 

vonatkozó normatíva költségvetést (3. csatolt dokumentum). Az EHK egyhangú, 14-0-0 

arányú szavazás után elfogadta az előterjesztést. Ennek alapján 2010-ben (mindkét 

félévben) a normatíva 73%-a fordítódik tanulmányi ösztöndíjra, kari BME ösztöndíjra, kari 

kiegészítő ösztöndíjra; 20%-a szociális ösztöndíjakra; 6%-a egyetemi BME, egyetemi 

kiegészítő, egyéb intézményi ösztöndíjakra; 1%-a pedig a HÖK-működés támogatására. 

Emellett Rozgonyi Eszter elmondta, hogy a szerdai nap folyamán részt vett egy 

egyeztetésen a KTH-ban a hallgatói ösztöndíjak kifizetésével kapcsolatban. Ezzel 

kapcsolatosan tájékoztatott a következő félév kifizetési rendjéről, ütemtervéről (4. csatolt 

dokumentum). Rozgonyi Eszter elmondta, hogy a hétfői nap folyamán elküldte a Demján 

Sándor Alapítvány részére az utazási pályázatokat, így most az eredményre várunk. 

1.8 Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy Keresztes 

Péterrel együtt részt vett a tanszékek által fizetendő kompenzációs díjakról szóló rektori 

utasítás elkészítésében. Emellett részt vett egy a tantárgy-akkreditációval, 

tantárgybefogadással kapcsolatos egyeztetésen. Arra kérte az EHK-t, hogy a következő 

ülésén tárgyalja az OHV nyereményjáték díjazásával kapcsolatos előterjesztést, mivel ezt a 

jövő hét végén már ki kell hirdetnünk.  

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

Elmondták, hogy részt vettek egy megbeszélésen Rémai Zsolttal a GMF Kollégiumok 

Osztály új igazgatójával. Emellett Paragi Miklós felhívta a karok figyelmét, hogy el kell 

küldeniük részére az előzetes listát a kollégiumba felvett hallgatókról, illetve emlékeztette 

az EHK-t a kollégiumi fellebbezésekkel kapcsolatos határidőkre. 

1.10  Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy hamarosan 

elindul az ERASMUS-ösztöndíj jelentkezési időszaka, s erről Neptun-üzenetben 

tájékoztatjuk a hallgatókat. 



 

 

1.11  Domján Zsolt elmondta, hogy elkészült a MŰSZAK-kal kapcsolatos tájékoztató anyag 

(5. csatolt dokumentum); s hamarosan elkészül a költségvetés bemutatása. Emellett 

Domján Zsolt elmondta, hogy a hétfői nap folyamán sikerült leadni a Szakkollégiumi 

pályázatokat is. 

1.12  Paragi Miklós elmondta, hogy a májusi HÖOK Közgyűlés megszervezésével kapcsolatos 

pályázat előkészítésére összehívott bizottság a mai nap folyamán ülésezett, s hamarosan 

elkészíti azt az anyagot (részletes program, költségterv), ami az alapján az EHK már 

döntéseket hozhat. 

1.13 Domján Zsolt beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy a hétfői nap folyamán 

részt vett egy választmányi ülésen. Itt szó volt a HÖOK 2009. évi pénzügyi 

beszámolójáról, a 2010. évi költségvetés tervezetről, illetve a felvételi rendszerről. 

1.14 Kovács Nándor elmondta, hogy hamarosan kifizetésre kerül az összes TDK-ösztöndíj, s 

megoldódik minden ezzel kapcsolatos probléma. 

 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 
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Következő EHK ülés: 

HÖOK Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

 

 

2010. február 4. (csütörtök) 18:00 

2010. február 3. (szerda) 

héten 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2010. január 28. 

 

 



 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Tanszékek által fizetendő kompenzációs díj Keresztes Péter 

2. Műfüves pályákat karbantartó gép Kerkay Péter 

3. Hallgatói normatíva felosztása 2010 Rozgonyi Eszter 

4. Tájékoztató a kifizetések menetéről Rozgonyi Eszter 

5. MŰSZAK beszámoló Domján Zsolt 

 


