
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. február 4-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Domján Zsolt, Hülber Attila, Kálmán László, Keresztes 

Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Kulcsár Bence, Marosi Csaba, Maszlavér Gábor, Paragi 

Miklós, Rozgonyi Eszter, Ürögi Tamás 

Vendég: Szabó Imre (DIK igazgató); Kalmár A. Márton (VIK HK elnök) 

Kimentés: Hamvas Mihály, Kovács Nándor, Medvey Ádám 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre röviden ismertette a Diákközpont általános ügymenetében történt 

változásokat. Elmondta, hogy a Kulturális Titkársággal kapcsolatos átalakítások 

folyamatban vannak (a jelenlegi helyzet ellenére is van egy olyan speciális pályázati keret, 

amire a Szkéné Színház is pályázhat). Támpont Iroda vezetője Süveges Péter és Rozgonyi 

Eszter egyeztetéseket folytatnak a kifizetésekkel kapcsolatos teendőkről. A Karrier 

Irodában a tavaszi Állásbörze szervezése folyik. Az Adminisztratív csoporttal kapcsolatban 

Szabó Imre megjegyezte, a héten kiderült információk alapján speciális közbeszerzési 

eljárásokat nem indíthatunk, csak a keretközbeszerzéseken belül rendelhetünk eszközöket. 

Emellett hamarosan elkészül az a főigazgatói körlevél, amelye alapján az 1.000.000 Ft 

feletti számlákat az eddigiektől eltérően legalább 13-15 nappal a kifizetés előtt el kell 

juttatni a GMF-re. 

1.2 Keresztes Péter elmondta, hogy a hétfői nap folyamán egyeztetésen vett részt Szabó Imre 

Diákközpont igazgatóval, illetve Kreutzer Richárddal, a Karrier Iroda vezetőjével. A 

TÁMOP pályázatról egyeztettek, aminek keretein belül várhatóan 90.000.000 Ft-ot 

nyerhetünk a BME Portál fejlesztésére. Ezzel kapcsolatban Keresztes Péter arra kérte 

Kerkay Pétert, hogy tartson bizottsági ülést a Portállal kapcsolatban, s minél előbb 

készítsék el a rendszer specifikációját. 

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

általános rektorhelyettes úr beszámolt az ingatlankoncepció jelenlegi állásáról 

(remélhetőleg a Hauszmann utcai sporttelep eladásával kapcsolatban hamarosan aláírásra 



 

 

kerül egy megállapodás; Q2 épület eladásáról továbbra is folynak az egyeztetések az 

MTA-val). Kaszásné Mészáros Éva főigazgató asszony elmondta, hogy a BME 

Szolgáltató KFT felszámolása továbbra is halad. 

1.4 Keresztes Péter 2010. február 25-én részt vesz egy egyeztetésen Andor György általános 

rektorhelyettes úrral, illetve Vince Pállal a Testnevelés Központ vezetőjével a 

Sportbizottság felállításáról. 

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

kutatóegyetemi pályázatról; a Tanszékek által fizetendő kompenzációs díjakkal 

kapcsolatos rektori utasítás elfogadásáról (1. csatolt dokumentum). Ezen utóbbi utasítás 

elfogadása után felmerültek TVSZ módosító javaslatok. Kaszásné Mészáros Éva 

főigazgató asszony elmondta, hogy az MGR egyre több funkciója működik, illetve arra 

kérte a megfelelő szervezeti egységeket, hogy a BME névhasználati listával kapcsolatos 

kötelezettségeiket, problémáikat rendezzék. Emellett a vezetői értekezlet megkezdte a 

2010. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetés-sorozatot. 

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

volt a Szkéné színház további működtetésének gazdasági hátteréről; az R klub 

kialakításáról; a különböző szervezeti egységek helyiségeinek kialakításáról 

(megvizsgálták további költözések lehetőségeit). 

1.7 Keresztes Péter elmondta, hogy a keddi nap folyamán felkereste Miháltz István, az 

egyetem főépítésze. A főépítész úr által szervezett eseményt az EHK is támogatja 

pólókkal, illetve a szükséges filmbemutató elkészítésével. 

1.8 Keresztes Péter elmondta, hogy Szabó Mihály, a KTH igazgatója megkereste őt a HK-s, 

EHK-s lekérdezésekkel foglalkozó KTH-s alkalmazott bérének finanszírozásával 

kapcsolatban. Az EHK támogatja, hogy a fenti alkalmazott a KTH állományába kerüljön.  

1.9 Domján Zsolt tájékoztató jelleggel előterjesztette a MŰSZAK 2010. évi költségvetését (2. 

csatolt dokumentum). 

1.10  Berzlánovich Imre elmondta, hogy az Egyetemi Zöld Kör szeretne kialakítani egy 

klímairodát az egyetemen (3. csatolt dokumentum). Az EHK támogatja, hogy az 

ingatlankoncepció részeként a K épület alagsor 51-ben kialakítandó közösségi területen 

valósuljon meg ez a terv. 



 

 

1.11  Keresztes Péter előterjesztette a BOB javaslatát az OHV nyereményjáték díjazására  

(4. csatolt dokumentum). Ez alapján a 2009/2010-es tanév tavaszi félévében kérdőívet 

kitöltő hallgatók között egy kétszemélyes Egyiptomi utazás, míg 2010/2011-es tanév őszi 

félévében egy sí utazás kerül kisorsolásra. A főnyeremények összköltsége 400.000 Ft. Az 

EHK az előterjesztést 11-2-0 arányban elfogadta. 

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

kifizetésekkel kapcsolatban további egyeztetéseket folytat Süveges Péterrel és a KTH-val. 

Ezek eredményéről 2010. február 11-én 14:00-tól tájékoztatót tart a megfelelő kari 

felelősöknek. Rozgonyi Eszter arra kérte a karokat, hogy 2010. február 9-ig juttassák e 

neki, hogy kik felelnek az adott Hallgatói Képviseletben hallgatói kifizetésekért. 

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

Paragi Miklós elmondta, hogy a mai nap folyamán a Külső Kollégiumi Bizottság 

megtartotta a kollégiumi elhelyezés elleni felszólalással kapcsolatos ülését. Domján Zsolt 

előterjesztette a kollégiumok felújítására szánt 2.000.000 Ft-ok elköltésével kapcsolatos 

javaslatát (5. csatolt dokumentum). Egyhangú, 13-0-0 arányú szavazás után a következő 

határozat került elfogadásra: Az EHK javasolja a Kollégiumok Osztálynak, hogy a 

kollégiumok számára beruházási kereteket biztosítson, amely keretösszeg 2010-ben 

kollégiumonként 2.000.000 forint (Ehhez minden év elején az EHK által meghatározott 

összeg adódik. Az EHK 7-2-3 arányban elutasította a következő határozati javaslatot: 

a 2009-ben hasonló célra biztosított, de fel nem használt összeg 75%-át minden kollégium 

esetén hozzáadjuk a beruházási támogatás kezdő keretéhez ( ennek értelmében a 2009-ben 

meghozott döntés szerint a fel nem használt összegek nem vihetők át 2010-re). A keret 

elköltéséért, a beruházások megvalósulásáért a GMF Kollégiumok osztály és az adott Kari 

Hallgatói Képviselet felel. Paragi Miklós felhívta a karok figyelmét arra, hogy 2010. 

február 5-e a házirendekkel kapcsolatos vélemények beérkezésének határideje. 

1.14  Maszlavér Gábor elmondta, hogy 2010. február 9-én ismét ülésezik a Hallgatói 

Képviseletek Teljesítményének mérését kidolgozó bizottság. Arra kérte a bizottság tagjait, 

hogy az ülésig készítsék el az általuk vállalt feladatokat. 

1.15  Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy az Állami 

számvevőszék készített egy jelentést a felsőoktatásról. Erről a HÖOK kivonatot, illetve a 



 

 

felsőoktatás finanszírozásával kapcsolatban egy javaslatcsomagot készít a májusi 

Közgyűlésre. 

1.16   Maszlavér Gábor egyeztetett Szabó Zsolt Műhely főszerkesztővel, és Szabó Imre 

Diákközpont igazgatóval. Ennek alapján a Szabó Zsolt szerződésében egy célprémiumos 

konstrukció kerül megvalósításra. 

1.17  Ürögi Tamás beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy a mai nap 

folyamán HSB ülést tartott, ahol a bizottság elkészítette a 2009/2010-es tanév tavaszi 

félévére vonatkozó tornaterem-beosztást. Illetve tájékoztatta az EHK-t, hogy  

2009. február 8-án MAFC elnökségi ülés lesz. 

1.18  Paragi Miklós elmondta, hogy ismét ülést tartott a HÖOK Közgyűlés megszervezésével 

kapcsolatos bizottság. Az EHK egyhangú 13-0-0 arányban elfogadta a rendezvény 

megszervezésének maximális összegét (6. melléklet). 

1.19  Kálmán László elmondta, hogy Nagy Rolanddal közösen elkészítették a MIE és 

MŰHAL szervezetek NCA-s pályázatát. 

 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. Az EHK egyhangú, 13-0-0 arányú szavazás után 

azt a határozatot hozta, hogy amennyiben a HKT nem küldi el 2010. évi költségtervét 

2010. február 10-ig, úgy hetente 25%-kal csökken a támogatásuk mértéke. Paragi Miklós 

feladata, hogy a kollégiumi tornatermek használatáért fizetett bérleti díj felhasználásának 

utána járjon. Domján Zsolt feladata, hogy a kollégiumi bejárások során felmérjék, hogyan 

lehetne különbséget tenni a kollégiumi konditermek között (várhatóan a vizesblokk 

megléte alapján). 

2.2 Az EHK-soknak 2010. február 9-e (kedd) éjfélig kell jelezniük Maszlavér Gábornak, 

hogy részt vesznek-e a februári HÖOK Közgyűlésen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Következő EHK ülés: 

HÖOK Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Teljesítmény alapú bizottság: 

Külső Szociális Bizottság: 

 

 

2010. február 11. (csütörtök) 18:00 

héten 

héten 

2010. február 9. (kedd) 10:00 

héten 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2010. február 4. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Tanszékek által fizetendő kompenzációs díj Keresztes Péter 

2. MŰSZAK költségvetés 2010. Domján Zsolt 

3. Klímairoda kialakítása- EZK Berzlánovich Imre 

4. OHV nyereményjáték Hamvas Mihály 

5. 2 milliós koli felújítási keret Domján Zsolt 

 


