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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. február 18-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Hamvas Mihály, Kálmán László, Keresztes Péter, Kerkay 

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

Miklós, Rozgonyi Eszter, Ürögi Tamás 

Vendég: Szabó Imre (DIK igazgató) 

Kimentés: Domján Zsolt, Hülber Attila, Maszlavér Gábor 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre röviden ismertette a Diákközpont általános ügymenetében történt 

változásokat. Elmondta, hogy a Kulturális Titkársággal kapcsolatos átalakítások 

folyamatban vannak (tovább folynak az egyeztetések a szervezet betagozódásával 

kapcsolatban), illetve az R klub kialakításának is elkészült a végleges terve (R klub két 

állandóan nyitva lévő helyiségből áll majd, illetve tartozik majd hozzá egy nagyterem is). 

Támpont Iroda vezetője Süveges Péter és Rozgonyi Eszter egyeztetéseket folytatnak a 

kifizetésekkel kapcsolatos teendőkről. Az EHK közreműködésével a Támpont Iroda 

dolgozói ösztöndíjkalauzt készítenek a hallgatók részére (várhatóan honlap formájában). A 

Karrier Irodában a tavaszi Állásbörze szervezése folyik. Az Adminisztratív csoporttal 

kapcsolatban Szabó Imre megjegyezte, hogy a hét folyamán lezárultak a kiadványokkal 

kapcsolatos beszerzési pályázatok (mostantól kezdve a pályázat nyertesét is ki kell hirdetni 

majd a Magyar Közlönyben). Szabó Imre felhívta a karok figyelmét arra, hogy mostantól 

kezdve a kari lapok után környezetvédelmi termékdíjat kell fizetni. 

1.2 Az EHK áttekintette a 2010. február 22-ei Szenátus napirendi pontjait. Ezek a 

következőek: Javaslat Eötvös József-díj, valamint a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett 

adományozására; Az Egyetem Díszpolgára cím adományozása; „Az Egyetemi Ifjúságért” 

(„Pro Juventute Universitatis”); Javaslat új Képzési kódexre; Javaslat „kitüntetéses doktor” 

avatásra; Az „Uniós területi pályázatok tanácsadó” szakirányú továbbképzési szak képzési 

és kimeneti követleményeinek (KKK) 4. pontjának módosítása; Az Építőmérnöki Kar által 
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indítandó Vasúttervezési- és üzemeltetési szakirányú továbbképzési szak 

(levelező/távoktatás képzés MSc végzettségűeknek) létesítési és indítási kérelme; Egyebek. 

1.3 Keresztes Péter a hétfői nap folyamán részt vett egy operatív értekezleten. Itt beszéltek az 

elkészült kutatóegyetemi pályázatról; a Q2 épület és a Hauszmann utcai sporttelep 

eladásáról. Kaszásné Mészáros Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszony beszámolt 

az MGR-rel kapcsolatos fejleményekről. 

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

elkészült kutatóegyetemi pályázatról; a Szabó Imre és Helybéli Zoltán által készítendő 

TÁMOP pályázatról; a Ch épület kárigényével kapcsolatos anyagról; Magyar Műszaki 

Értelmiségi napján tartandó előadásokról. Péceli Gábor rektor úr tájékoztatta az értekezlet 

résztvevőit, hogy Palkovics László lemondott szenátusi tagságáról. 

1.5 Keresztes Péter a héten részt vett a DIK-MISZ-EHK vezetői értekezleten. 

1.6 Keresztes Péter a keddi nap folyamán Vince Pállal, a Testnevelés Központ vezetőjével 

tárgyalt a sport alrendszerről. 

1.7 Keresztes Péter a keddi nap folyamán részt vett az oktatási dékánhelyettesi értekezleten, 

ahol a tanszékek által fizetendő kompenzációs díjakkal kapcsolatos rektori utasításról 

beszéltek. 

-Paragi Miklós megérkezett- 

1.8 Keresztes Péter a keddi nap folyamán egyeztetett Andor György általános rektorhelyettes 

úrral a sport alrendszerről, és a kollégiumok helyzetéről.  

1.9 Keresztes Péter a szerdai nap folyamán Rémai Zsolttal a GMF Kollégiumok Osztály 

igazgatójával és Kaszásné Mészáros Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszonnyal 

tárgyalt. Itt a Kollégiumok Osztály stratégiája mellett egy új igazgatóhelyettesi pályázat 

kiírásáról beszéltek. 

1.10  Keresztes Péter személyesen is egyeztetett Rémai Zsolttal, a GMF KO igazgatójával. Itt 

megtárgyalták az aktuális problémákat, egyeztettek a jövőbeni teendőkről. 

1.11  Keresztes Péter egyeztetett Viszoki Csabával az Építészmérnöki Hallgatói Képviselet 

elnökével. Megegyeztek, hogy a Bercsényi Kollégiumban lévő Gödör klub 

mellékhelyiségének felújítása az ÉPK HK tavalyi, idei és jövő évi kollégiumi 2 milliós 

keretéből történik majd. Ezt a javaslatot az ÉPK HK is támogatta. 
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1.12  Medvey Ádám beszámolt a Péhl Gáborral (GMF Beruházási Osztály igazgatója) történt 

egyeztetéséről a ledes fényforrásokkal kapcsolatosan. Az elhangzottak alapján ezek 

használatával 70% mértékű energiaspórolást érhetnénk el. A tesztelésre a Baross Gábor 

Kollégiumban kerül majd sor. 

1.13  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Kármán Tódor Kollégium ablakaira 

vonatkozó árajánlat megérkezett. De jelenleg nem kerülhet sor a fóliázásra, mert ez a fólia 

nem megfelelő mértékben engedi át a fényt, így további egyeztetések szükségesek. 

1.14  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

időpontok további nyújtása miatt a Balatonlellei Ifjúsági táborral kapcsolatos tervezett 

közbeszerzési eljárás az idei év nyaráig már nem valósulhat meg (a pályázatot várhatóan 

szeptemberben írjuk ki). Ennek ellenére állagmegóvó karbantartás keretein belül történnek 

majd újabb felújítások. 

1.15  Kovács András előterjesztette az Építéstudományi Egyesület SZMSZ-ét  

(1. csatolt dokumentum). Az EHK egyhangú, 13-0-0 arányú szavazás után elfogadta a 

szabályzatot. 

1.16   Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a hét folyamán leellenőrizte a kari hallgatói 

képviseleti mandátumokat. A TTK-n egy képviselő mandátuma megszűnt, így a kar 3 

hónapon belül kiírja rendes évi tisztújító szavazását, amely során pótlásra kerül ezen 

személy helye is (2. csatolt dokumentum). 

1.17  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a karok elküldték részére a kari normatíva 

költségvetéssel kapcsolatos tájékoztató leveleiket (3. csatolt dokumentum). 

1.18  Kulcsár Bence tájékoztatta az EHK-t, hogy beérkeztek a HKT tagszervezetek 2010. évi 

költségvetés tervezetei (4. csatolt dokumentum). 

1.19  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a keddi nap 

folyamán részt vett egy oktatási dékánhelyettesi értekezleten. Itt szó volt a tanszékek által 

fizetendő kompenzációs díjakkal kapcsolatos rektori utasításról; a BME ELIT kiadványról; 

az Átvételi Szabályzatról. Az értekezleten ismét felmerült TVSZ módosító javaslatként a 

tárgyfelvételek számának limitálása. Ezen témáról a Belső Oktatási Bizottság kialakítja 

majd álláspontját. Emellett a Belső Oktatási Bizottság OHV koncepciót készít majd. 

1.20  Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Tájékoztatta az EHK-t a  

2010.február 26-ai kifizetésekkel kapcsolatban eddig történtekről. Megköszönte a karok 
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munkáját, akik határidőre elküldték részére a kifizetési listáikat. A mai napig a 

Diákközpont és az Építőmérnöki Kar listáit dolgozták fel. Így a többieket arra kérte, hogy 

legyenek türelmesek, és tájékoztassák a hallgatókat a kifizetések várható csúszásáról. 

Rozgonyi Eszter elmondta, hogy amint több információ birtokában lesz majd, úgy 

tájékoztatja majd a karokat. 

1.21  Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy továbbra is 

együttműködik az Erasmus irodával az Erasmus-ösztöndíj koordinálásában. Emellett Belső 

Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol összeállították a bizottság ütemtervét, beszéltek az 

utazási pályázatról illetve a különböző pályázatok pontrendszereinek felülvizsgálatáról. 

1.22 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. A hét folyamán a 

kollégiumi referensek részt vettek egy megbeszélésen Rémai Zsolttal (GMF KO 

igazgató). Egyeztettek az éppen aktuális ügyekről, a bentlakási szerződésről, a műszaki 

ellenőri és Kollégiumok Osztály igazgatóhelyettesei pályázatok kiírásáról; a GMF KO 

költségvetéséről és a kollégiumi beruházásokról. Paragi Miklós elmondta, hogy Rémai 

Zsolt hamarosan felkeresi majd a Kari Hallgatói Képviseletek elnökeit és a kollégiumi 

referenseket a hallgatói célú helyiségek nyilvántartásával illetve a Kollégiumi 

Számítástechnikai Körökkel kapcsolatosan. Paragi Miklós beszélt a Martos Flóra 

Kollégium felújításának utolsó szakaszáról, amely a villamoshálózat felújítását jelenti 

majd. Várhatóan a nem PPP-s kollégiumokban (elsősorban a klubokban) is tűzvédelmi 

felülvizsgálatra kerül majd sor. Az EHK egyhangú, 13-0-0 arányú szavazás után az üres 

kollégiumi helyek feltöltését a várólisták alapján a Külső Kollégiumi Bizottságra bízza 

(amíg van, úgy a kollégiumban többségben jelenlevő kar várólistájáról történjen a 

feltöltés). 

1.23  Kerkay Péter beszámolt a műfüves pályakarbantartó gép beszerzésével kapcsolatos 

költségigényekről (5. csatolt dokumentum). A teljes előterjesztés várhatóan a következő 

ülésre készül majd el. 

1.24  Kovács András és Ürögi Tamás beszámolt a sportnormatíva felosztásáról (6. csatolt 

dokumentum). Az EHK-nak a testnevelés támogatására a normatíván felül 2.000.000 Ft-ot 

kell majd biztosítani. Ezzel a kiegészítéssel az EHK egyhangúlag, 13-0-0 arányban 

támogatta a felosztást. 
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1.25 . Kovács András tájékoztatta az EHK-t a kari plakátokra vonatkozó árajánlatokról  

(7. csatolt dokumentum). 

1.26 Kerkay Péter elmondta, hogy a héten volt Portál Bizottság, és hamarosan az EHK elé 

kerül egy a BME Portál fejlesztésével kapcsolatos anyag. 

1.27 Ürögi Tamás tájékoztatta az EHK-t, hogy a hét folyamán elindult a Villanyfényes Futball 

Bajnokság. Emellett Ürögi Tamás elmondta, hogy a MAFC Felügyelő Bizottságába 

szükséges egy hallgatót delegálni. Ez a képviselő Kovács András lesz. 

1.28  Paragi Miklós elmondta, hogy a héten ismét tartott egy bizottsági ülést a májusi HÖOK 

Közgyűlés pályázatával kapcsolatban. 

1.29  Kálmán László elmondta, hogy a hét folyamán Külső Gazdasági Bizottsági ülést tartott. 

Emellett Kálmán László beszámolt a MIE és MŰHAL szervezetekkel kapcsolatban 

történtekről. 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. Az EHK következő ülésén tárgyalja a MŰSZAK 

és a HKT részére készítendő, a nem támogatott (tiltott) dolgokat tartalmazó anyagot. 

 

 

 

Következő EHK ülés: 

HÖOK Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Külső Szociális Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

 

 

2010. február 25. (csütörtök) 18:00 

2010. február 22. (hétfő) 17:00 

héten 

2010. február 23. (kedd) 19:00 

héten 
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 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2010. február 18. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. ÉTE SZMSZ Kovács András 

2. Tájékoztató a TTK HK képviselőjének pótlásáról Keresztes Péter 

3. Kari normatívaköltségvetések Keresztes Péter 

4. HKT tagszervezetek 2010. évi költségvetése Kulcsár Bence  

5. Műfüves pályakarbantartó gép beszerzése Kerkay Péter 

6. Sportnormatíva felosztása Ürögi Tamás 

7. Kari plakátok Kovács András 
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