
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. november 26-án 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 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Keresztes Péter beszámolt a 2009. november 16-ai operatív értekezleten, illetve a Rektori 

Tanácson történtekről. Itt beszéltek a 2009. november 30-ai Szenátus anyagairól 

(szoborállítás Szilárd Leó tiszteletére, különböző szakindítási kérelmek, Gépészkari 

SZMSZ módosításáról, a 2010. évi költségvetéssel kapcsolatos gazdálkodási anyag, 

Nukleáris Technika Intézet támogatásával kapcsolatos anyag, tanév időbeosztása); a 2010. 

évi felvételi létszámokról (várhatóan 1600 hallgatóval többet tudunk majd felvenni); a 

tanszéki különeljárási díj bevezetésének lehetőségéről; a kutatóegyetemi címmel 

kapcsolatos pályázatról; az FTV legújabb módosításáról; a doktoranduszok keresztféléves 

felvételének lehetőségéről. 

1.2 Keresztes Péter beszámolt a 2009. november 23-ai operatív értekezleten történtekről. Itt 

szó volt az idegen nyelvű képzéssel kapcsolatos anyagról, a Q2 épületről. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a 2009. november 23-az vezetői értekezleten történtekről. Itt 

szó volt az Intézményfejlesztési Terv módosításáról. Emellett Hardiné Farkas Éva 

gazdasági és műszaki főigazgató asszony beszámolt az OKM által előírt maradványtartási 

kötelezettséggel kapcsolatos helyzetről, Andor György rektorhelyettes úr pedig 

tájékoztatott a Hauszmann utcai sporttelep eladásával kapcsolatos jelenlegi helyzetről 

(2009. decemberében várható döntés arról, hogy az önkormányzat megvásárolja-e). 

1.4 Keresztes Péter elmondta, hogy 2009. november 24-én részt vett a Gazdasági Tanács 

ülésén. 

1.5 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy megszületett a Schönherz Zoltán illetve 

Kármán Tódor kollégiumokkal kapcsolatos büfépályázat eredménye (1. csatolt 

dokumentum). 



 

 

1.6 Keresztes Péter arra kérte az EHK-t, hogy előlegezze meg a nyertes Szakkollégiumok 

részére a megnyert támogatásuk egy részét. Az EHK ezen kérést egyhangúlag, 16-0-0 

arányban támogatta. 

1.7 Kulcsár Bence tájékoztatta az EHK-t, hogy a HKT tagszervezeteinek beérkeztek a 

SZMSZ-ei. Ugyanakkor ezen SZMSZ-ek még elfogadásra nem alkalmasak. Így az EHK 

14-2-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy a fenti szervezeteknek 1 héten 

belül el kell készíteniük az SZMSZ-eiket, különben késés esetén hetente és hiányzó 

SZMSZ-enként 10%-kal csökken a támogatási összegük. 

1.8 Domján Zsolt készített egy anyagot a hallgatók kollégiumokba történő ideiglenes 

lakcímbejelentésével kapcsolatban (2. csatolt dokumentum). Arra kérte, a kari 

képviselőket, hogy hirdessék ezt a hallgatók között, hiszen nekik kötelességük bejelenti 

magukat az adott kollégiumba. A bejelentkezésre lehetőség van egyénileg, illetve 

csoportosan is a kollégiumi mentorok koordinálásával. 

1.9 Keresztes Péter arra kérte a Belső Kollégiumi Bizottságot, hogy tárgyalja meg, szükség 

van-e 2010-ben a kollégiumonkénti 2.000.000 Ft-os felújítási keretre, majd terjessze elő 

ezzel kapcsolatos javaslatát. 

1.10  Keresztes Péter arra kérte az EHK képviselőket, hogy a jövő heti ülésre tekintsék át a 

Belső és Külső Kollégiumi Bizottság jövőbeni céljaival kapcsolatos anyagot. 

1.11 Keresztes Péter megköszönte a karoknak, hogy tájékoztatták a hallgatókat vizsgáról való 

távolmaradással kapcsolatos különeljárási díjak helyzetéről (3. csatolt dokumentum). 

1.12  Az EHK áttekintette a 2009. november 30-ai Szenátus napirendi pontjait. Ezek a 

következők: A BME 2009-2012-es gazdálkodásának főbb irányai; Nukleáris Technika 

alrendszer költségvetésének irányelvei; A BME hozzájárulásával vagy közreműködésével 

létrehozott, működtetett, illetve székhelyére bejegyzett gazdálkodó szervezetek 

működésének értékelése; Javaslat a BME új Esélyegyenlőségi Tervnek tudomásul vételére; 

Javaslat a műegyetemi munkavállalói érdekképviseleti szervekkel kötött átfogó 

megállapodás tudomásul vételére, valamint tájékoztatás a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Érdekegyeztető Tanácsa Szervezeti és Működési Rendjéről 

kötött megállapodásról; Szoborállítás Bay Zoltán, Szilárd Leó és Teller Ede emlékére; 

Kérelem az „Orvosi Fizika” Fizikus mesterképzési szakirány indítására; Iskolai mentor 



 

 

szakirányú továbbképzési szak indítási kérelme; A Gépészmérnöki Kar Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása. 

1.13  Az oktatási dékánhelyettesek ellenzik, hogy a BME Fesztivál Sportnapja rektori szünet 

legyen. Ugyanakkor az ünnepségekkel kapcsolatos szabályzat alapján a BME Diáknapok 

vagy BME Hallgatói Napok minden tanév őszi félévének második oktatási hetében 

kerülnek megrendezésre, így a jövőben megváltozik majd a rendezvény neve. 

1.14  Maszlavér Gábor a jövő hét csütörtökig intézkedik a karok HÖOK vezetőképzős 

számlájának rendezéséről.  

1.15  A Schönherz Zoltán Kollégium homlokzatával kapcsolatban felmerült problémáknak 

Domján Zsolt és Paragi Miklós jár utána. 

1.16  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy megérkezett a MISZISZ kontra MŰISZ 

névhasználattal kapcsolatos perének elsőfokú bírói ítélete (4. csatolt dokumentum). 

1.17  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a Belső 

Oktatási Bizottság következő ülésén lezárják a TVSZ-szel kapcsolatos módosító 

javaslatcsomag első változatát. Emellett Hamvas Mihály részt vett egy oktatási 

dékánhelyettesi ülésen, ahol a tanév időbeosztásáról és a képzési kódexről beszéltek. 

Hamvas Mihály egyeztetett Szabó Mihály KTH igazgatóval is. 

1.18 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a héten Szabó 

Imrével a Diákközpont igazgatójával elkészítette a TJSZ módosítás első változatát. A még 

nyitott kérdések, illetve a HÖOK vezetőképzőn hallott problémák tisztázásával 

kapcsolatosan a jövő héten a Belső Juttér Bizottság ülést tart majd. Emellett Rozgonyi 

Eszter a mai nap folyamán részt vett egy KTH Hivatalvezetői ülésen. Itt szó volt az 

elektronikus kérvényekről (hamarosan az eddigi 500 karakter helyett bővebb mező lesz az 

indoklás részére, újabb Neptun-fejlesztési igényként az összes létező űrlap látható lesz 

majd); a vizsgajelentkezés kezdetéről (2009. december 1. 18:00), az ösztöndíjlisták 

feltöltéséről (az ösztöndíj reklamáció határideje 2009. december 1. , így az utolsó kifizetési 

listákat csak ezen időpont után lehet feltölteni); a 2010 elején új GIR gazdálkodási 

rendszerre való áttérés miatt várható problémákról (a hallgatók figyelmét hívjuk fel arra, 

hogy rendezzék tartozásaik 2009. december 24-ig, mivel ezek után esetlegesen problémák 

merülhetnek fel a vizsgajelentkezésnél); a FIR jelentéssel kapcsolatos problémákról (az 

elsős hallgatókat, csak a hét folyamán sikerült lejelenteni). Rozgonyi Eszter tájékoztatta 



 

 

az EHK-t, a Demján Sándor Alapítvánnyal kapcsolatos találkozójáról. Rozgonyi Eszter 

levelet ír Csabay Bálint KTH igazgatóhelyettes úrnak, hogy 2009. november 30-a 12:00-

ig küldjön előzetes listát a karoknak az ösztöndíj korrekciókról. Ezek mellett Rozgonyi 

Eszter azt is elmondta, hogy a 2009. november 30-ai EHK ülésen sor kerülhet a 

maradványköltségvetés elfogadására. 

1.19  Keresztes Péter felkérte a Belső Juttér Bizottságot, hogy készítsen állásfoglalást a 

költségtérítéses hallgatók által fizetendő különeljárási díjak okáról. 

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

Előterjesztették a 2009/2010-es tanév tavaszi félévére vonatkozó kollégiumi 

férőhelyelosztást (5. csatolt dokumentum). Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás 

után elfogadta a Külső Kollégiumi Bizottság férőhelyosztási javaslatát. Emellett 

beszámoltak a GMF Kollégiumok Osztály Vezetői Értekezletén történtekről. Itt szó volt a 

közbeszerzési törvény változásáról (nyílt pályázatok esetén hosszabb határidővel kell majd 

kalkulálni); az energiaracionalizálásról. a jövő héten Belső és Külső Kollégiumi Bizottsági 

ülést is tartanak majd.  

1.21 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Előterjesztette a bécsi 

ösztöndíjjal kapcsolatos javaslatát (6. csatolt dokumentum). A beérkezett pályázatok 

alapján felállított rangsor első 5 hallgatója utazhat, míg a rangsor 6. helyezettje a póttag. 

Az EHK a javaslatot egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta. Sportösztöndíjra 

(7. csatolt dokumentum) 67 hallgató pályázott, s végül 33-an nyerték el. A pályázókat a 

bizottság 8 kategóriába osztotta, s a kategóriákba tartozó hallgatóknak egyszeri 30.000-

100.000 Ft közötti összeget ítélt meg, s így összesen 1.580.000 Ft-ot osztott ki. Az 

előterjesztést az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta. Egyetemi BME 

ösztöndíjra (8. csatolt dokumentum) 40 hallgató pályázott, s végül 25-en nyerték el. A 

nyertes pályázók elért pontszámaik alapján havonta 18.600-70.000 Ft ösztöndíjban 

részesülnek. A fenti előterjesztést az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után 

elfogadta. Keresztes Péter arra kérte Medvey Ádámot, hogy készítse el a különböző 

pályázatok lebonyolításával kapcsolatos ütemtervet. 

1.22 Kovács Nándor beszámolt a TDK-val kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy 

sikeresen lezajlott a konferencia, de a kari eredményeket eddig csak az ÉMK, KSK, TTK, 

VBK küldték el. A többiektől péntekig várja a listát. 



 

 

1.23 Maszlavér Gábor tájékoztatta az EHK-t a Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújításának 

következő ütemével kapcsolatos tervezési munkák állásáról. Az EHK egyhangú, 16-0-0 

arányú szavazás után megerősítette, hogy folytatódjanak ezen munkák. 

1.24  Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy a jövő héten 

kerül megrendezésre a BRSZ közgyűlés, ahová az EHK-nak ismét delegálnia kell valakit. 

Ezen tisztség betöltésére Domján Zsolt és Hülber Attila jelentkezett. Mindketten 

ismertették ezzel kapcsolatos terveiket, céljaikat. Az EHK 10-1-5 arányú szavazás után azt 

a határozatot hozta, hogy amennyiben ez lehetséges, úgy 2 főt delegál a BRSZ-be. 

Amennyiben csak 1 fő képviselheti a BME-t, úgy 9 fő Domján Zsolt, 5 fő Hülber Attila 

delegálását támogatta, 2 fő pedig tartózkodott. Ezek alapján az EHK első helyen Domján 

Zsoltot delegálja. 

1.25  Kerkay Péter elmondta, hogy a BME portállal kapcsolatos megbeszélések haladnak, s 

továbbra is szívesen várják az érdeklődőket. 

1.26  Maszlavér Gábor a jövő hét folyamán összehív egy Belső Gazdasági Bizottsági ülést, 

amely megtárgyalja az Iskolaszövetkezet elkészített beszámolóját és a jövőbeni terveivel 

kapcsolatos anyagát. 

1.27  Kulcsár Bence elmondta, hogy a költségvetési hétvége során át kell gondolnunk a videós 

projekt jövőjét is. 

 

Egyebek: 

2.1 2009. december 4-6. között kerül sor az EHK költségvetési hétvégéjére. Keresztes Péter 

ezzel kapcsolatosan azt kérte, hogy ezen időpontig a különböző projektek felelősei illetve a 

referensek készüljenek el a 2010. évi, a költségvetésbe beilleszteni szükséges terveikkel. 

2.2 Keresztes Péter elmondta, hogy a 2010. évi EHK tábor időpontja: 

2010. július 26- július 30. (5 teljes nap) 

2.3 Ürögi Tamás felveszi a kapcsolatot a kari HK-kal, és két héten belül elkészíti a 

Balatonlellei Ifjúsági Tábor beosztását 2010. augusztusra vonatkozólag. Az ezzel 

kapcsolatos ülésre 2009. december 3-án kerül sor 16:00-kor. 

2.4 Az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatta, hogy az R-klub új neve Post-R legyen. 

2.5 Az EHK áttekintette a vállalások és a futó projektek listáját.  



 

 

2.6 Kulcsár Bence elmondta, hogy a következő EHK ülésre a HKT egy kisebb prezentációval 

készül.  

2.7 Keresztes Péter arra kérte az EHK-sokat, hogy hétfőig juttassák el részére a kifizetési 

listáikat. 

 

Következő EHK ülés: 

Szenátus 

Belső Juttér Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Külső Szociális Bizottság 

Külső Kollégiumi Bizottság 

 

2009. november 30. (hétfő) 

2009. november 30. (hétfő) 13:00 

héten 

2009. november 16. (hétfő) 14:30 

héten 

héten 

héten 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2009. november 26. 

 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Schönherz-Kártmán büfépályázat eredmény Keresztes Péter 

2. Lakcímbejelentés Domján Zsolt 

3. Vizsgáról való távolmaradás Keresztes Péter 

4. MISZISZ kontra MUISZ per Keresztes Péter 

5. 
Koliférőhelyosztás 09/10 tavasz Paragi Miklós, Domján 

Zsolt 

6. Bécsi ösztöndíj 09/10 eredmény Medvey Ádám 

7. Sportösztöndíj09/10 ősz eredmény  Medvey Ádám 

8. EBME 09/10 ősz eredmény Medvey Ádám 

 


