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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. április 1-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: 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, Ürögi Tamás 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató) 

Kimentés: Berzlánovich Imre 

Késett: Paragi Miklós 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történtekről. A Támpont 

Iroda továbbra is folytatja tanácsadói feladatát; kezdeményezi a hallgatókkal kapcsolatban 

felmerülő problémák megoldását. A Karrier Iroda továbbra is az Állásbörze szervezésével, 

illetve a Felkészítő Napokkal foglalkozik. A Kulturális Titkársággal kapcsolatban Szabó 

Imre megjegyezte, hogy a Jogi Osztállyal való egyeztetések után a Szkéné Színház  

2010. június 30-án átkerül a Szkéné Nonprofit KFT tulajdonába. Ezen változások miatt 

módosítani kell majd a Diákközpont SzMSz-ét. Szabó Imre felhívta a Kari Hallgatói 

Képviseletek figyelmét arra, hogy 2010. április végén lejár a nyomtatókra és az ezzel 

kapcsolatos alkatrészekre vonatkozó központosított közbeszerzés. Így várhatóan 2010. 

szeptemberéig csak bonyolult eljárás keretében lehet majd ilyen eszközöket vásárolni. 

Emellett a hálózati eszközökre vonatkozó közbeszerzési szerződés már lejárt, és várhatóan 

3 hónap múlva lesz újra megkötve. Szabó Imre beszámolt a Szakkollégiumok kapcsolatos 

pályázatokról; a költözések előkészítéséről (megtörtént a helyiségek felmérése, és 

hamarosan elkészülnek a rájuk vonatkozó árajánlatok is); az MGR-rel kapcsolatos 

problémákról (számlák átfutása 5-8 napig tart jelenleg). 

1.2 Keresztes Péter beszámolt az operatív értekezleten történtekről. Itt Kaszásné Mészáros 

Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszony beszámolt az MGR-rel kapcsolatban történt 

előrelépésekről, fejlődésekről; illetve tájékoztatta az értekezlet tagjait, hogy elkészült az 

Egyetem 2009. évi gazdasági beszámolója; elkészült a Szellemi tulajdonnal kapcsolatos 
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szabályzat. Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy módosításra került a 

sportlétesítmények bérleti díjával kapcsolatos főigazgatói körlevél  

(1. csatolt dokumentum). 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a Szenátuson történtekről. 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a vezetői értekezleten történtekről. Kaszásné Mészáros Éva 

gazdasági és műszaki főigazgató asszony tájékoztatta az értekezlet résztvevőit arról, hogy 

hamarosan végleg felszámolásra kerül a BME Szolgáltató KFT, ezért felveszi a kapcsolatot 

a karokkal a felhalmozott jegyzetekkel kapcsolatban. Emellett beszéltek a BME-re 

bejelentett társadalmi és egyéb szervezetekkel kapcsolatos anyagról; a hallgatói 

munkadíjról (felmerült, hogy az egyetemnek nem kellene ilyen esetben járulékot fizetnie) 

illetve a létesítmény megállapodásról. 

-Paragi Miklós megérkezett- 

1.5 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy az Egyetemen elszaporodtak a lopások. Arra 

kérte a Kari Hallgatói Képviseleteket, hogy amennyiben tudomásukra jut egy ilyen eset, 

azt azonnal jelezzék neki e-mailben. Ezek után ő majd továbbítja az esetet a GMF felé. 

1.6 Keresztes Péter a keddi nap folyamán részt vett egy EHK-DIK-MISZ vezetői 

értekezleten. Itt a Balatonlellei Ifjúsági Táborral kapcsolatos állagmegóvó 

karbantartásokról is beszéltek. 

1.7 Keresztes Péter a szerdai nap folyamán részt vett egy egyeztetésen az Amadeus biztosító 

cégnél. A cég szeretne egy olyan ösztöndíjat alapítani, amely során a nyertes hallgatók 

részére 2 éven keresztül életbiztosításba fektetnek, s cserében a hallgatók a diplomájuk 

megszerzése után 2 évig nem hagyhatják el az országot. A pályázatról további 

egyeztetések történnek. 

1.8 Keresztes Péter a szerdai nap folyamán egyeztetett Szabó Zsolttal, a Műhely 

főszerkesztőjével, a munkaszerződésével kapcsolatos részletekről.  

1.9 Keresztes Péter a hét folyamán részt vett egy beszélgetésen Vajta Lászlóval, a 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánjával. Itt beszéltek az orvosi rendelőről, 

megelőző mentálhigéniás program indításáról illetve BME Portálról. 

1.10  Keresztes Péter a hét folyamán egyeztetett Rémai Zsolttal a Kollégiumok Osztály 

igazgatójával, Péhl Gáborral a Beruházási és Karbantartási Osztály igazgatójával, illetve 

Kaszásné Mészáros Éva főigazgató asszonnyal a kollégiumok 3 éves felújítási terveiről. 
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1.11  Keresztes Péter a szerdai nap folyamán Orosz László oktatóval beszélt. Ezzel 

kapcsolatosan a GTK képviselői bejelentették, hogy a Wigner Jenő Kollégiumban lévő 

klubhelyiségben található rudat leszerelik. Keresztes Péter a művelet végrehajtásának 

határidejére a szorgalmi időszak utolsó napját jelölte ki. 

1.12  Marosi Csaba tájékoztatta az EHK-t, hogy elkészítette a Hallgatói Kollektív Jogokkal 

kapcsolatos anyagát (2. csatolt dokumentum). 

1.13  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a mai nap folyamán Szabó Imre DIK 

igazgatóval együtt elkészítették a létesítmény megállapodás aktuális változatát (3. csatolt 

dokumentum). Most Andor György általános rektorhelyettes válaszát várják a fenti 

anyagról. 

1.14  Keresztes Péter elmondta, hogy Bán Tibor, a Hérosz FM KFT ügyvezető igazgatója 

levelet írt a Schönherz Zoltán Kollégiummal kapcsolatos nem üzletszerű árusítási 

tevékenységekről (4. csatolt dokumentum). Ezzel a továbbiakban a kollégiumi referensek 

foglalkoznak. 

1.15  Ürögi Tamás előterjesztette az EFOTT-on való BME-s megjelenéssel kapcsolatos 

anyagot (5. csatolt dokumentum). Az EHK döntést csak a részletes költségvetés 

előterjesztése után hoz. 

1.16   Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a hét 

folyamán Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol a TVSZ módosító javaslatok mellett 

az OHV koncepcióról és az OHV honlapról beszéltek. 

1.17  Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a hétfői nap 

folyamán továbbította az áprilisi kifizetési listákat a megfelelő személyek felé. Emellett a 

mai nap folyamán részt vett a KTH hivatalvezetői értekezleten. Itt szó volt a különeljárási 

díjak kirovásáról (a vizsgáról való távolmaradással kapcsolatos problémákat a tanszékek 

április 9-ig jelezhetik a KTH felé, így addig nem kerül sor a beérkezett hallgatói kérvények 

feldolgozására); a költségtérítési díjak kirovásáról; a márciusi létszámstatisztikáról; az 

elsősök részére küldendő tájékoztató anyagokról. Rozgonyi Eszter emellett utánajárt a 

nyelvvizsgadíj visszatérítés keretével kapcsolatos jelenlegi helyzetnek is, amiről 

tájékoztatást adott (kb. 1,9 millió Ft a jelenleg még rendelkezésre álló keret). 

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

tegnapi nap folyamán részt vettek egy egyeztetésen Péhl Gáborral (GMF Beruházási 
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Osztály igazgató) a Kármán Tódor Kollégium festésével és tűzvédelem miatt szükséges 

átalakításával kapcsolatban. Ezen utóbbi átalakítás költsége kb. 6 millió Ft (Gépész HK 

egyeztet arról, hogy kinek kell ezt a költséget viselnie). Domján Zsolt elmondta, hogy a 

Schönherz Zoltán tűzvédelmi átalakításával kapcsolatos kiviteli tervek várhatóan a jövő 

hétre elkészülnek. Paragi Miklós tájékoztatta az EHK-t, hogy hamarosan megvalósul a 

Kármán Tódor Kollégium ablakainak fóliázása. Paragi Miklós elmondta azt is, hogy 

várhatóan megvalósulhat a Martos Flóra Kollégium teljes körű felújítása. 

1.19 Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. 

1.20  Kerkay Péter beszámolt a BME Portállal kapcsolatos projekt jelenlegi állásáról. 

Hamarosan megkapják az egyetem által fejlesztett rendszerről szóló anyagot, így ők is be 

tudják fejezni a Portál specifikációját. 

1.21  Ürögi Tamás beszámolt a sportélet területén történtekről. Tájékoztatta az EHK-t, hogy 

2010. április 14-én kerül megrendezésre az Egyetemi Tájékozódási Sportok Fesztiválja, 

amit a megszavazott költségvetés alapján 150.000 Ft-tal támogatunk. Emellett Ürögi 

Tamás elmondta, hogy a MAFC elnöksége felmentette Dózsa Attilát, az ügyvezető 

igazgatót, s helyére ideiglenesen Nattán Györgyöt nevezte ki. 

1.22  Ürögi Tamás elmondta, hogy a hét folyamán egyeztetett Szabó Mihály KTH igazgatóval 

és Jobbágy Ákos oktatás igazgatóval a tanszékek ellenőrzéséről. 

1.23  Paragi Miklós tájékoztatta az EHK-t, hogy elkészítette a májusi HÖOK Közgyűlés 

megrendezésére vonatkozó pályázati anyagot (6. csatolt dokumentum). 

1.24  Medvey Ádám elmondta, hogy az Egyetemi szabályzatok Complex jogtárhoz hasonló 

rendszerré alakításával kapcsolatban ismét felvette a kapcsolatot a megfelelő 

személyekkel. 

1.25  Kulcsár Bence elmondta, hogy egyeztetett Medvey Ádámmal a HKT tagszervezetek 

palyazat.sc.bme.hu oldalon keresztül történő regisztrációjáról. 

1.26  Kulcsár Bence tájékoztatta az EHK-t, hogy Szoboszlai Mihály építész oktató felkereste 

őt azzal kapcsolatban, hogy idős professzorokról szeretne portrévideót készíteni 

 

 

Egyebek: 

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

HÖOK Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Külső Szociális Bizottság: 

 

 

 

2010. április 8. (csütörtök) 18:00 

héten 

2010. április 7. (szerda) 16:00 

héten 

2010. április 7. (szerda) 17:00 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2010. április 1. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Sportlétesítmények bérleti díja- főig. körlevél Keresztes Péter 

2. Kollektív Hallgatói Jogok Marosi Csaba 

3. HÖK létesítmény megállapodás Keresztes Péter 

4. Schönherz Zoltán Kollégium-illegális tevékenységek Keresztes Péter 

5. EFOTT megjelenés Ürögi Tamás 

6. HÖOK Közgyűlés pályázat Paragi Miklós 

 

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.tajfutofesztival.hu/logo/ehk.jpg&imgrefurl=http://www.tajfutofesztival.hu/logo/&usg=__NitWSXQqdkBtjOvGSvwv2duobR0=&h=225&w=250&sz=13&hl=hu&start=1&um=1&tbnid=2E0Ya0ppU-3YoM:&tbnh=100&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dehk%2Blogo%26hl%3Dhu%26cr%3DcountryHU%26sa%3DN%26um%3D1

