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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. április 8-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Domján Zsolt, Hamvas Mihály, 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); Kovács Zsolt (BCE EHÖK elnök) 

Kimentés: Hülber Attila 

Késett: Paragi Miklós, Ürögi Tamás 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történtekről. Előterjesztette 

a Diákközpont SZMSZ-ének módosító javaslatát (1. csatolt dokumentum). A módosításra 

egyrészt a Szenátus által elfogadott költségvetési szabályzat, másrészt a Szkéné színház 

miatt van szükség. Az előterjesztést az EHK megvitatta, majd egyhangú 13-0-0 arányú 

szavazással elfogadta. Szabó Imre elmondta, hogy a Támpont Iroda végzi tanácsadó 

munkáját; a Karrier Iroda szervezi az Állásbörzét; a Kulturális Titkárságnak lehetősége van 

a jelenlegi helyzetében is kisebb pályázatokat benyújtani. Az Adminisztratív csoport 

továbbra is az új gazdálkodási rendszer bevezetése miatti problémákat igyekszik 

megoldani (számlák elszámolása továbbra is nehézkes). 

1.2 Keresztes Péter beszámolt a vezetői értekezleten történtekről. Péceli Gábor rektor úr 

elmondta, hogy a kutatóegyetemi pályázat eredménye továbbra is késik. Andor György 

általános rektorhelyettes úr előterjesztette a tanterem koncepcióval kapcsolatos anyagát. 

Ezalapján a jövőben a K épület alagsor 51, illetve a Ch max előadók maradnak a GMF 

Üzemeltetési Osztály kezelésében, míg a többiek majd adott karokhoz kerülnek. Emellett 

beszéltek még a TTK-n felmerült problémákról. Keresztes Péter tájékoztatta az értekezlet 

képviselőit, hogy továbbította az EHK által készített, a BSc-MSc képzések közötti 

tárgyfelvétellel kapcsolatos anyagot Jobbágy Ákos oktatási igazgató úr felé (az oktatási 

dékánhelyettesi értekezlet is megtárgyalja majd). Moson Péter, a Természettudományi 

Kar dékánja megköszönte az EHK Erasmus pályázatok elbírálása során nyújtott segítségét. 
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1.3 Keresztes Péter beszámolt a DIK-MISZ-EHK vezetői értekezleten történtekről. Itt 

egyeztettek a Balatonlellei Ifjúsági Tábor üzemeltetéséről (a létesítménykoncepció 

keretében kötött megállapodásban szeretnénk rögzíteni, hogy a tábor mind területileg, 

mind üzemeltetésileg a DIK-HÖK alrendszerhez kerüljön); a DIK SZMSZ módosításáról; 

a szerver-szoba hűtéséről. A Kari Hallgatói Képviseletek 2010. április 15-éig (csütörtökig) 

küldhetik el a Balatonlellei Ifjúsági Táborbeli étkezéssel kapcsolatos véleményeiket. 

-Paragi Miklós megérkezett- 

1.4 Keresztes Péter arra kérte a karokat, hogy hívják fel a hallgatóik figyelmét a következőre: 

2010-től azon hallgatóknak is kell adóbevallást készíteniük, akik részére valamilyen 

ösztöndíjat (tanulmányi, szociális…stb.) folyósított az egyetem. 

1.5 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Kármán Tódor Kollégium ablakainak 

fóliázása hamarosan elkezdődik. Emiatt fel kell hívni az ott lakó hallgatók figyelmét az 

ezzel kapcsolatosan életbe lépő szabályokra (amennyiben a hallgató miatt károsodik a 

fólia, úgy az részére anyagi büntetéssel jár). 

1.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2010. május 8-án sor kerül a HÖOK 

elnökség és felügyelő bizottság tisztújító közgyűlésére. 

-Ürögi Tamás megérkezett- 

1.7 Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy elkészült a 

TVSZ 0. verziója (2. csatolt dokumentum), amit a Belső Oktatási Bizottság is áttekintett, 

és ez ügyben további módosító javaslatokat tesz majd. A kari véleményeket  

2010. április 13-áig kell elküldeni Hamvas Mihály részére. 

1.8 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Tájékoztatta az EHK-t, hogy az 

áprilisi kifizetések időben megérkeztek a hallgatókhoz. Elmondta, hogy a héten Külső 

Szociális Bizottsági ülést tartott, ahol a következő évi szociális pályázatok előkészítésével 

foglalkoztak. Emellett beszámolt a Demján Sándor utazási pályázat eredményéről, és az 

Alapítvány által kért nyilatkozatok aláírásáról.  

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

EHK-nak hamarosan el kell készíteni a kollégiumok felújításával kapcsolatos prioritási 

listát, ezért a Belső Kollégiumi Bizottság ütemtervet készít a kollégiumi bejárásokra. 

Domján Zsolt tájékoztatta az EHK-t, hogy a nyári kollégiumi jelentkezés a FIR 

rendszeren keresztül történik majd, s erre a hallgatóknak és a kari hallgatói 

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


 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.I.em.41. 

Hallgatói Önkormányzat Tel.: 463-3836, Fax: 463-3718 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu 

 

képviseleteknek is fel kell készülniük. Keresztes Péter arra kérte a Belső Kollégiumi 

Bizottságot, hogy foglalkozzon a kollégiumi bennalvásért szedett díjakkal kapcsolatban 

felmerült ötletekkel. Paragi Miklós emlékeztette a karokat arra, hogy 2010. április 13. 

(kedd) 12:00-ig kell elküldeni részére a kollégiumi felújítási listákat. 

1.10  Kovács Zsolt (jelenleg BCE EHÖK elnök, HÖOK elnökségi tag) tájékoztatta az EHK-t, 

hogy pályázik a HÖOK elnöki posztjára a 2011-12-es ciklusra vonatkozólag. Bemutatta a 

pályázatát, terveit (3. csatolt dokumentum). 

1.11  Kovács Nándor elmondta, hogy a mai nap folyamán részt vett az ÉL sportcsarnokkal 

kapcsolatos ülésen, ahol a terveket tekintették át. 

1.12  Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. 

1.13  Maszlavér Gábor elmondta, hogy a mai nap folyamán részt vett a Balatonlellei Ifjúsági 

Tábor karbantartó felújítása miatti bejáráson. A tavasz folyamán tehát zajcsökkentésre 

alkalmas térelhatároló elemeket helyeznek el a tábor különböző területein; kicserélik a 

nagyterem belső falát, illetve újabb ajtót nyitnak. Hamarosan elkészül az ezzel kapcsolatos 

költségvetés. 

1.14  Ürögi Tamás elmondta, hogy a mai nap folyamán részt vett egy MEFS és egy MAFC 

elnökségi ülésen. 

1.15  Paragi Miklós elmondta, hogy a szerdai nap folyamán leadásra került a HÖOK májusi 

Közgyűlésével kapcsolatos pályázat. 2010. április 12-én (hétfőn) 17:00-tól bizottság ülést 

tart a fenti tárgyban. 

1.16   Berzlánovich Imre lett az EHK Egyetemi Napok főszervezői kapcsolattartója. 

1.17  Kálmán László figyelmeztette a VIK és GPK karokat, hogy még nem kezdték el a  

2009. évi gazdasági beszámolójuk elkészítését. Ezért arra kérte őket, hogy ezen 

hiányosságukat mielőbb pótolják. 

1.18  Medvey Ádám elmondta, hogy kiírásra került a Bécsi ösztöndíj pályázat, amire a 

www.palyazat.sc.bme.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni. 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. Marosi Csaba 2 hetes határidővel elkészíti a 

Hallgatói Kollektív Jogokkal kapcsolatos szenátusi előterjesztést.  
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2.2 Az EHK 2010. április 13-án (kedden) 9:00-tól vendégül látja Körösparti Pétert (jelenleg 

DE EHÖK elnök, HÖOK elnökségi tag), aki a 20111-12-es ciklusra vonatkozó HÖOK 

elnöki posztra pályázik 

 

 

 

Következő EHK ülés: 

HÖOK Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Külső Szociális Bizottság: 

 

 

 

2010. április 22. (csütörtök) 18:00 

2010. április 12. (hétfő) 17:00 

2010. április 14. (szerda) 16:00 

héten 

2010. április 14. (szerda) 18:00 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2010. április 8. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. DIK SZMSZ Szabó Imre 

2. TVSZ 0. verzió Hamvas Mihály 

3. HÖOK elnöki pályázat Kovács Zsolt 
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