
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. október 15-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, 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: Orbán Balázs, Vajta László (Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Az EHK köszöntötte új tagjait: Marosi Csabát a Gépészmérnöki Kar, Kovács Andrást a 

Közlekedésmérnöki Kar, illetve Ürögi Tamást a Gazdasági és Társadalomtudományi Kar 

új delegáltját. 

1.2 Orbán Balázs előterjesztette a Testnevelési Központ 2.000.000 Ft-os EHK támogatásának 

felhasználását (1. csatolt dokumentum). A Testnevelési Központ MEFOB 

Bajnokságokban, Universitas Bajnokságokban, Házi Bajnokságokban résztvevő csapatokat 

támogat, illetve a sportszereket, érméket, serlegeket vásárol a fenti összegből. Az EHK 

kérésére a jövőben a sportfelelős figyelemmel követi ezen támogatás keret elköltését. 

Emellett Orbán Balázs előterjesztette a Hauszmann utcai műfüves pálya helyett szóba 

jöhető sportpályák listáját (2. csatolt dokumentum). Sajnos ezen pályák egyike sem szabad 

a szükséges idősávban, a kellő mennyiségű óraszámban. Az EHK következő ülésén 

visszatér a kérdésre. 

-Orbán Balázs távozott- 

1.3 Vajta László, a Villamosmérnöki Kar dékánja két témát vetett fel. Beszélt a Technológia 

és Tudástranszfer Szervezetek megvalósítása a felsőoktatásban című TÁMOP pályázatról. 

Ez a pályázat az egyetemen keletkező szellemi tulajdon hasznosítását célozza meg, s. 

Dékán Úr kérte az EHK-t egy hallgató delegálására. AZ EHK 16-0-0 arányú szavazás után 

Dékány Donátot delegálta a fenti feladat elvégzésére. Emellett Vajta dékán úr beszélt a 

főigazgató választás fontosságáról is. 

1.4 Keresztes Péter beszámolt az elmúlt időszakban történtekről. Részt vett egy Rektori 

Tanácson. Itt szó volt az Etikai Kódex illetve a Doktori és Habilitációs Szabályzat 



 

 

módosításáról. Emellett Keresztes Péter részt vett a vezetői értekezleten is. Itt szó volt a 

főigazgatói pályázatokról, a K épületi alapmegerősítéssel kapcsolatos pályázatról (a 

jelenleg kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítják majd, így 1 évet csúszik a 

megvalósítás); az egyetem maradványtartási kötelezettségéről, a kincstárnoki rendszer 

bevezetéséről (ez bizonyos kifizetések esetén néhány napos csúszást jelenthet); Moson 

Péter dékán úr (Természettudományi Kar) idegennyelvű képzéssel kapcsolatos anyagáról; 

illetve a professor emeritus címek adományozásáról és az ezzel kapcsolatos 

szabályozásokról. 

1.5 Keresztes Péter részt vett egy megbeszélésen Andor György rektorhelyettes úrral a 

Sportkoncepció ügyében. Hamarosan megalakul a 11 fős Sportbizottság. Emellett 

megalakul egy kisebb bizottság is, ami az EL Sportközpont kivitelezésével és 

terveztetésével kapcsolatos folyamatokat koordinálja majd.  

1.6 Keresztes Péter elmondta, hogy a héten a következő egyetemi vezetőkkel volt 

megbeszélése: Becker Gábor (ÉPK dékán), Stépán Gábor (GPK dékán), Pokol György 

(VBK dékán), Moson Péter(TTK dékán), Kulcsár Béla (KSK dékán).  

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy megkeresték őt az SPSS statisztikai szoftver 

beszerzésének támogatásával kapcsolatban. Az EHK azonban nem támogatja az ilyen 

irányú kezdeményezéseket, hiszen ez minden esetben az adott szervezeti egység feladata. 

1.8 Keresztes Péter részt vett egy megbeszélésen Hardiné Farkas Éva főigazgató 

asszonnyal. Itt beszéltek a TJSZ 1. számú mellékletének (ez a kollégiumi férőhelyekkel és 

kollégiumi díjakkal kapcsolatos) aláírásáról; a Kollégiumok Osztály igazgatói és 

igazgatóhelyettesi pályázatainak kiírásáról. Emellett beszéltek a Kármán Tódor és 

Schönherz Zoltán kollégiumok büfépályázatáról. A pályázat legkésőbb a jövő hét 

folyamán kiírásra kerül, és az ütemterv szerint 2009. november 18-a lenne a beadási 

határidő, és 2009. november 25-én eredményt hirdetnének. 

1.9 2009. október 19-éig a VIK HK el kell döntenie, hogy finanszírozza-e a Schönherz Zoltán 

kollégium közelében létesítendő biciklitárolókat. (64-72 bicikli tárolására lenne alkalmas). 

1.10  Keresztes Péter arra kérte az EHK-sokat, hogy a következő ülésre tekintsék át az 

Építészmérnöki Kar SZMSZ-ét.  



 

 

1.11  Keresztes Péter beszámolt a fénymásoló projekt jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy 

lassan megkezdődik a fénymásoló gépek közbeszerzése, s az eszközök a Diákközpont 

tulajdonába kerülnek majd. 

1.12  Marosi Csaba azt a feladatot kapta, hogy készítsen egy dokumentumot a törvények, 

jogszabályok és helyi szabályzatok kapcsolódásairól, összefüggéseiről. 

1.13  Keresztes Péter elmondta, hogy a mai nap folyamán részt vett egy a Schönherz Zoltán 

kollégium tűzvédelmi bejárásával kapcsolatos egyeztetésen. Az EHK 15-0-1 arányban azt 

a határozatot hozta, hogy a múlt héten lezajlott tűzvédelmi riadó során a Schönherz Zoltán 

Kollégium épületében maradt hallgatók ellen fegyelemi eljárást kell indítani. Az 

Építőmérnöki Karon fel kell hívni a hallgatók figyelmét arra, hogy a riadó során gyorsan és 

szakszerűen kell elhagyni az épületet. 

1.14  Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. Elmondta, hogy a 

héten Belső Juttér Bizottságot tartottak. Itt a TJSZ módosítás kapcsán az ösztöndíjosztási 

elvekről beszéltek. Emellett a keddi nap folyamán részt vett a Demján Sándor Alapítvány 

támogatási szerződésének aláírásán. A 2009/10-es tanévben 700 hallgató részesülhet 

kiegészítő szociális ösztöndíjban (600 BSc és 100 MSc), illetve 20.000.000 Ft-ot külföldi 

pályázatok támogatására fordít az Alapítvány.  

1.15  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott. Az ülésen megkezdték a korábbi TVSZ 

módosítással kapcsolatos célok felülvizsgálatát, emellett minden módosítási javaslatot 

szívesen fogad a bizottság. Beszéltek a Tanulmányi Ügyrendről, átsorolásról, OHV-ről és a 

nyelvoktatásról. Elkészült a Külső Oktatási Bizottság levelezési listája. Hamvas Mihály 

egyeztetett a Neptun alkalmazottal az OHV eredmények kiértékeléséről (a jövő hétre ez 

elkészül). Hamvas Mihály részt vett egy oktatási dékánhelyettesi értekezleten is. Itt szó 

volt a Képzési kódexről, a 2010/11-es tanév időbeosztásáról (az értekezlet nem támogatta a 

BME Fesztivál Sportnapján tartandó rektori szünetet; emellett nincs 20 munkanap a BSc-s 

vizsgaidőszakokban); illetve a Moson Péter dékán úr és Jobbágy Ákos oktatási igazgató úr 

által készített, az idegennyelvű képzéssel kapcsolatos anyagról. Hamvas Mihály elmondta, 

hogy a jövő hétre elkészül a Lekérdező Ügyrend végső változata.  

1.16  Hamvas Mihály beszámolt a TDK-val kapcsolatban történtekről. Előterjesztette az idei 

TDK támogatásával kapcsolatos határozati javaslatait (3. csatolt dokumentum). Az EHK 



 

 

megvitatta az előterjesztést, majd egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után a következő 

határozatokat hozta: az EHK a 2009. november 18-án megrendezendő BME TDK 

konferencia díjazását előadott dolgozatonként 20.000 Ft-tal támogatja, az előző évben 

kialakított díjkiosztási feltételeket a következő arányokra módosítja: első helyezett 3-2,5 

között, második helyezett 2-1,5 között, harmadik helyezett 1, dicséret 0,5; a az EHK 

tájékoztatja döntéséről az ETDB-t. 

1.17  Hamvas Mihály tájékoztatta az EHK-t az ETDB pályázati felhívásáról (4. csatolt 

dokumentum). A bizottság támogatni akarja a TDK tevékenységhez köthető publikációs 

tevékenységet. 

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

vettek egy Kollégiumok Osztály vezetői értekezleten. Itt szó volt a büfépályázatról, a 

fegyelmi eljárásokról, a létszámkorlátokról, az energiaracionalizálás lehetőségeiről, illetve 

a Bercsényi kollégium nyílászárócseréjéről. Vásárhelyi Pál kollégiumban hamarosan sor 

kerül a liftek megjavítására, emellett megtörtént a mellékhelyiségek felújításával 

kapcsolatos pályázat kiírása is. Lassan aláírásra kerülnek a Kollégiumi házirendek, illetve a 

Kármán Tódor és Schönherz Zotlán kollégiumok Üzemeltetési Kézikönyve. Emellett 

beszéltek a Kollégiumok Osztály igazgatói pályázatának kiírásáról, illetve a beléptető 

rendszerekről. 2009. október 30-án sor kerül a Lakossági fórummal kapcsolatos előzetes 

egyeztetésre. Paragi Miklós előterjesztette a TANOK kollégiumi férőhelylemondása miatt 

bekövetkező férőhelyszám-módosításokat (5. csatolt dokumentum). Egyhangú, 16-0-0 

arányú szavazás után az EHK a következő határozatokat hozta: ÉMK, ÉPK, GTK, GPK, 

VIK karok Hallgatói Képviseletei feltölthetnek 1-1 férőhelyet a Kármán Tódor 

kollégiumban; amennyiben a kari HK mégis lemond a most kapott férőhelyéről, akkor a 

nagyságrendben legtöbb férőhellyel rendelkező kar kapja meg az első visszamondást, a 

másodikat a második legtöbb férőhellyel rendelkező és így tovább, a végeleges listáról az 

EHK értesíti a KO-t. 

1.19  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy megérkezett a finanszírozási státusszal 

kapcsolatos bírósági per ítélete. 15-0-1 arányú szavazás után az EHK azt a határozatot 

hozta, hogy amennyiben az adott személy hozzájárul, úgy nyilvánosságra hozza az ítéletet.  

1.20  Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-kal kapcsolatban törtétnerkről. Részt vett a 

Magyar Rektori Konferencia egy eseti bizottságának ülésén a rektorok és egyéb egyetemi 



 

 

felsőbbvezetők által alapított ösztöndíjjal kapcsolatban. Emellett elmondta, hogy készül 

egy áttekintés a Bologna folyamatról. 

1.21  Kerkay Péter elmondta, hogy a Támpontos problémák megoldását folyamatosan 

figyelemmel kíséri. Ezzel kapcsolatosan Rozgonyi Eszter küld egy levelet Szabó Mihály 

KTH Igazgató Úrnak, hogy a Neptun rendszerben a különböző kérvények leadási 

határidejét is lehessen látni. 

1.22  Domján Zsolt beszámolt a Hallgatói képviselők számonkérésével kapcsolatos bizottság 

javaslatáról. Ez alapján a 2009. október 29-én megrendezésre kerülő számonkérés célja, 

hogy a hallgatói képviselők legyenek motiválva a különböző szabályzatok megismerésére, 

illetve tudjanak dolgozni csapatban. A zárthelyi első része az egyéni megmérettetés, ahol 

30 perc alatt kell válaszolni 30 kérdésre a következő témakörökben: Felsőoktatás Törvény-

2, SZFMR-2, Nyelvoktatással és a Hallgatók által fizetendő egyéb díjakkal kapcsolatos 

rektori utasítások- 3, egyetemi vezetők-3, TVSZ-5, TJSZ-5, TÜR-5, egyetemi honlapokon 

való tájékozottság-2. A második része a csapatmunkát teszteli, ahol 50 kérdést kell 

megválaszolni 25 perc alatt. Mindkét rész esetében a két legrosszabb hallgató képviselő 

eredménye nem számít, amennyiben a teljes HK jelen van, különben a hiányzó képviselők 

-30 ponttal járulnak hozzá a csapat eredményéhez. A két rész során 2.500.000-2.500.000 Ft 

kerül szétosztásra a következő módon: amennyiben minden HK eredménye pozitív 

számmal zárul, úgy a 0 pontot tekintjük alapnak, míg ha valamelyik HK negatív ponttal 

zár, úgy az ő eredménye az alap (azaz ő nem kap támogatást), s onnan számoljuk 

lineárisan, az eredmények alapján az összegeket. Az EHK a fenti előterjesztést 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadta. Emellett a bizottság az EHK-sok jutalmazásával 

kapcsolatban megfogalmazott célokat felállította és email-ben ismertette. 

1.23 Keresztes Péter ismét felszólította a karokat, hogy küldjék be a normatíva 

költségvetésükről szóló tájékoztató levelüket. 

1.24  Ürögi Tamás feladata lesz a Tanszéki ellenőrzésekkel kapcsolatos projekt. Ezt az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatta. 

1.25  2009. november 7-e a határideje az EHK által támogatott különböző csoportok Egyetemi 

Öntevékeny Körré válásának. A határidő betartásának felelőse Domján Zsolt.  

 

 



 

 

Projektfelelősök választása, delegálás Egyetemi Bizottságokba: 

2.1 Sor került a Szenátusi tagok megválasztására. A jelöltek: Hamvas Mihály, Hülber Attila, 

Kálmán László, Kerkay Péter, Kovács András, Kovács Nándor, Kulcsár Bence, Marosi 

Csaba, Maszlavér Gábor, Medvey Ádám, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter, Ürögi Tamás 

akik rendre 12, 15, 14, 9, 8, 7, 15, 4, 13, 14, 13, 10, 7 szavazatokat kaptak. A megerősítő 

szavazás Kovács Andrásra 15-0-1 arányú lett. Így a Szenátus tagjai: Hamvas Mihály, 

Hülber Attila, Kálmán László, Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács András, 

Kulcsár Bence, Maszlavér Gábor, Medvey Ádám, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter 

lettek. 

2.2 A Szenátus Oktatási Bizottság tagjai egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után: Hamvas 

Mihály, Hülber Attila, Kulcsár Bence, Marosi Csaba és Rozgonyi Eszter lettek.  

2.3 A Gazdasági Bizottság tagjai egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után: Berzlánovich Imre, 

Domján Zsolt, Kovács András, Maszlavér Gábor, Paragi Miklós lettek. 

2.4 A Tudományos Bizottság tagjai egyhangú, 15-0-0 (1 érvénytelen szavazat) arányú 

szavazás után Kovács András, Kovács Nándor, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter, Ürögi 

Tamás lettek. 

2.5 Egyetemi Habilitációs Bizottság/ Doktori Tanács tanácskozási jogú hallgató tagja 16-0-0 

arányú szavazás után Ürögi Tamás lett. 

2.6 Az Etikai Bizottság tagjai egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után Kovács András és 

Ürögi Tamás lettek.  

2.7 A Hallgatói Jogorvoslati Bizottságba a következő személyek jelentkeztek: Hamvas 

Mihály, Kovács András, Kovács Nándor, Marosi Csaba, Maszlavér Gábor. A jelöltek a 

fenti sorrendben  15, 3, 6, 8, 14 szavazatot kaptak. Marosi Csabára vonatkozó megerősítő 

szavazás 15-0-1 arányú lett. Az Hallgatói Jogorvoslati Bizottság tagjai tehát Hamvas 

Mihály, Marosi Csaba, Maszlavér Gbáor 

2.8 Az Esélyegyenlőségi Bizottság tagja egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után Rozgonyi 

Eszter lett. 

2.9 Az EHK projektek felelősei rendre: 

 A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó felmérés nyomon követése: Kovács 

András és Ürögi Tamás 

 EL Sportközpont kivitelezése és terveztetése: Hülber Attila 



 

 

 Sportprojekt: Ürögi Tamás 

 Balatonlellei Ifjúsági Táborral kapcsolatos felújítások koordinálása és figyelemmel 

kísérése: Maszlavér Gábor 

 EHK honlap: Kerkay Péter 

 Educatio/ Nyílt Nap egyetemi kapcsolattartója a hallgatók részéről: Berzlánovich 

Imre 

 Külföldi cserehallgatókkal kapcsolaots problémák figyelemmel kísérése, 

megoldása: Hülber Attila 

 Kari Lap bizottság vezetésére két személy jelentkezett: Berzlánovich Imre és 

Kovács András. Ők a fenti sorrendben a következő szavazatokat kapták: 11, 5. Így 

a Kari Lap Bizottság vezetője Berzlánovich Imre lett. 

 Egyetemi Öntevékeny Körk: Berzlánovich Imre 

 Kari lap felelősök a következő személyek lettek:  

o GT Times- Paragi Miklós 

o Pikkász- Kulcsár Bence 

o Karima: Kovács András 

o Impulzus: Berzlánovich Imre 

o Kari papír: Kerkay Péter 

o Közhír: Kovács Nándor 

o KÁTÉ: Hülber Attila 

o Kémlelő: Marosi Csaba 

 Külügyi felelős: Kulcsár Bence 

 Műhely felelős szerkesztője: Maszlavér Gábor 

 Pályázati felelős: Medvey Ádám 

 TDK felelős: Kovács Nándor 

 

 

 

 

 



 

 

Következő EHK ülés: 

Belső Juttér Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Szenátusi ülés: 

 

2009. október 29. (csütörtök) 

2009. október 26. (hétfő) 14:00 

2009. október 26. (hétfő) 15:00 

héten 

2009. októóber 26. (hétfő) 13:00 

 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2009. október 15. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Testnevelési Központ támogatásának felhasználása Orbán Balázs 

2. Műfüves sportpályák a környéken Orbán Balázs 

3. 2009. évi TDK konferencia támogatása Hamvas Mihály 

4. ETDB pályázati felhívása Hamvas Mihály 

5. Tanok által visszamondott kollégiumi férőhelyek szétosztása Paragi Miklós 

 


