
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. december 10-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Domján Zsolt, Hamvas Mihály, Hülber Attila, Kálmán 

László, Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Kulcsár Bence, Marosi Csaba, 

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

Kimentését kérte: Kovács Nándor 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Keresztes Péter a héten részt vett egy operatív értekezleten. Itt szó volt a  

2010. januárjában bevezetésre kerülő új gazdasági rendszerrel kapcsolatos problémákról; a 

Kollégiumok Osztály igazgatói pályázatáról; a Q épület helyzetéről (az épület 

szerkezetkész átadása megtörtént); az ÉL csarnok tervezőbizottságról (a bizottság 

megkezdte munkáját); a HOTEL UNI hasznosításával kapcsolatos gazdasági anyagról; a 

BME Szolgáltató KFT felszámolásáról. 

1.2 Keresztes Péter a hétfői nap folyamán részt vett az OMIKK főigazgatói posztjára kiírt 

pályázatokat véleményező bizottság munkájában. A bizottság egybehangzóan támogatta 

Fonyó Istvánné kinevezését. 

1.3 Keresztes Péter részt vett egy rektori tanácson. Itt szó volt a 2010/11-es tanév 

időbeosztásáról ( 2010. szeptember 14-ei Sportnap rektori szünetként szerepel benne); az 

egyetemi tanári pályázatokról; a Diákközpont pálya-utókövetési felmérésének 

eredményről. 

1.4 Keresztes Péter részt vett egy vezetői értekezleten is. Itt szó volt a BME Szolgáltató Kft 

felszámolásáról; az idegen nyelvű képzések MAB-akkreditációs helyzetének tisztázásáról 

(szükséges e külön akkreditálni, vagy azt a korábbi akkreditáció tartalmazza);  

a Jármű és mobilgépek BSc szak indításának MAB támogatásától (kitétel: a szak nevében 

nem szerepelhet a mobilgépek szó). Szabó Mihály elmondta, hogy lehetőség van egy 

UNI-POL nevű pályakövetéssel és OHV-vel kapcsolatos program beszerzésére. 

1.5 Keresztes Péter a hétfői nap folyamán részt vett a MŰSZAK ülésén. Itt meghallgatta a 

szakkollégiumok beszámolóját. Emellett felmerült az az ötlet, hogy támogassuk a 



 

 

MŰSZAK által rendezett szakmai rendezvényeket (amennyiben ezen rendezvényeken 

szakmai felügyeleti célból részt vesz EHK képviselő is). 

1.6 A keddi nap folyamán Keresztes Péter és Hülber Attila egyeztettek Moson Péterrel 

(TTK dékán) és Varga Ildikóval (Erasmus koordinátor) a különböző hallgatói 

csereprogramokkal kapcsolatosan (Erasmus, Athens). Hülber Attila elmondta, hogy 

kérésükre az Erasmus programra való jelentkezés a palyazat.sc.bme.hu oldalon keresztül 

történne. A jelenlegi jelentkezési rendszert átláthatóbbá és elvszerűbbé kellene tenni, így 

szükség lenne egy Erasmus bizottság felállítására. Hülber Attila ezért arra kérte a 

Pályázati Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy ezzel kapcsolatos javaslatcsomagot. Emellett 

beszéltek még az Athens programról, az ezen programban résztvevő hallgatók 

támogatásáról. 

1.7 Kerkay Péter elmondta, hogy megérkezett az EHK honlappal kapcsolatos árajánlat. 

Véleménye szerint az összeg elég magas ahhoz, hogy az EHK most ne ruházzon be egy 

ilyen fejlesztésbe, inkább várja meg mi lesz a BME Portállal kapcsolatos egyeztetések 

eredménye. 

1.8 Keresztes Péter elmondta, hogy az iroda külső részébe beszerezhetünk egy 

iratmegsemmisítőt, de ennek ára kb. 160.000 Ft. A következő ülésen döntünk ezen eszköz 

beszerzéséről. 

1.9 Keresztes Péter elmondta, hogy kiküldte a 2009. évi BME Fesztivál beszámolóját. 

Orbán Balázs a következő ülésen részletes prezentációt tart ezzel kapcsolatosan. Addig is 

minden olyan kérdésre, kérésre szívesen válaszol, ami 2009. december 15-éig beérkezik 

hozzá. 

1.10  Hardiné Farkas Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszony tájékoztatta az EHK-t 

arról, hogy a 450.000.000 Ft idei indexált összege 428.400.000 Ft. Ebből az összegből már 

befolyt 103.000.000 Ft és 238.000.000 Ft; illetve várhatóan befolyik majd még  

90.000.000 Ft (1. csatolt dokumentum) 

1.11 Maszlavér Gábor előterjesztette a 2009/2010-es tanév tavaszi félévére vonatkozó 

kollégiumi mentori pályázati kiírást (2. csatolt dokumentum). A karonként megpályázható 

helyek a következők: 

 ÉMK- max. 4 fő(Vásárhelyi Pál Kollégium); 

 GPK- max. 8 fő(Kármán Tódor Kollégium); 



 

 

 ÉPK- max. 6 fő(Bercsényi Kollégium); 

 GTK max. 3 fő (Wigner Jenő Kollégium)+ max. 1 fő (Kármán Tódor Kollégium); 

 KSK- max. 3 fő (Baross Gábor Kollégium); TTK: max. 2 fő (Wigner Jenő Kollégium); 

 VBK- max. 4 fő(Martos Flóra Kollégium); 

 VIK- max 16. fő (Schönherz Zoltán kollégium)+ max. 1 fő (Tétényi úti Kollégium). 

Az építész kar módosító javaslatot tett a pályázati kiírással kapcsolatban: az alkalmassági 

feltételek közül kerüljön ki a diploma megléte. Az EHK 3-6-6 arányú szavazás után nem 

fogadta el a fenti módosító javaslatot. Ezek után pedig egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás 

után az EHK elfogadta a pályázati kiírást, azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázat 

eredményéről mindenképpen történjen meg a kiértesítés.  

1.12  Az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után utólagosan elfogadta a  

VIK HK SZMSZ-ét. 

1.13  Keresztes Péter arra kérte a EHK-sokat, hogy a következő ülésre mindenki tekintse át az 

Építéstudományi Egyesület helyi szervezetének (BME-ÉTE) SZMSZ-ét. 

1.14  Keresztes Péter előterjesztette javaslatát a MISZ Iskolaszövetkezet 2010. december 31-ig 

teljesítendő céljaival kapcsolatban (3. csatolt dokumentum). Az előterjesztést az EHK 

megvitatta, majd 12-0-3 arányú szavazás után a felsorolt célokat elfogadta.  

1.15  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Előterjesztette a Belső 

Oktatási Bizottság TVSZ módosításával kapcsolatos céljait (4. csatolt dokumentum). Az 

EHK a fenti célokat 14-0-1 arányú szavazás után elfogadta. Emellett a Belső Oktatási 

Bizottság tárgyalta a TDK-val kapcsolatos új koncepciót is, amit hamarosan részletesebben 

is kidolgoznak majd. Hamvas Mihály tájékoztatta az EHK-t, hogy az n*15 kredites szűrő 

szerinti elbocsátás miatt a hallgatókat legalább kétszer kellene értesítenie a vonatkozó 

jogszabályok alapján. Ezen probléma feloldására a következő javaslatot terjesztette elő: A 

hallgatókat minden félévben értesítjük Neptun-üzenetben arról, hogy ezek a szabályok 

vonatkoznak rá, így ezek alapján vegye fel, illetve teljesítse a tárgyait. A javaslatot az EHK 

egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadta.  

1.16  Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten két 

egyeztetésen is részt vett Csőke Rita vezető jogtanácsos asszonnyal a TJSZ módosítással 

kapcsolatban. Emellett ebben a témakörben Belső Juttér Bizottsági ülést is tartott. 



 

 

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

vettek egy egyeztetésen Péhl Gáborral a PPP-s kollégiumok létszámkeret módosításának 

témájában (Azon módosítások, amik engedélyezés nélkül is végrehajthatóak, hamarosan 

bevezetésre kerülnek, míg a többi majd csak a végleges engedélyezés után.). Emellett 

beszéltek még a Kármán Tódor Kollégium ablakfóliáiról illetve a Schönherz Zoltán 

Kollégium homlokzatának beázásáról (2010. januárban összehívnak egy szakértői gárdát 

ezen problémák megoldására). Elmondták, hogy a kollégiumi felvételi eljárások során 

használt rendszereket már tesztelik a karok. Paragi Miklós elmondta, hogy a Bercsényi 

Kollégium; illetve a Wigner Jenő Kollégium ablakcseréje folyamatban van. Emellett azt 

kérte, hogy a Fegyelmei és Kártérítési Szabályzattal kapcsolatos véleményeket  

2010. december 15 (kedd) 12:00-ig kell elküldeni részére. 

1.18  Hülber Attila elmondta, hogy a hétfői nap folyamán részt vett az első ÉL Sportbizottsági 

ülésen. Ezen rajta kívül jelen volt még Andor György általános rektorhelyettes úr; illetve 

az építész. A bizottság elsődleges célja, hogy minél előbb elindulhasson az engedélyezési 

tervre való szerződés kiírása. Hülber Attila elmondta, hogy naprakészen tájékoztatja majd 

az EHK-t a fejleményekről. 

1.19  Kovács András és Ürögi Tamás a jövő hétre összeállít egy javaslatcsomagot a Sportkeret 

felhasználására. Emellett egyeztetnek a röplabdacsapat további támogatásáról; illetve 

készítik a műfüves sportpályák felújítására vonatkozó javaslatukat is. 

1.20  Berzlánovich Imre tájékoztatja az öntevékeny köröket, hogy amennyiben civil 

szervezetté válnak, úgy az EHK nem támogatja őket; és a BME nevet sem használhatják 

többé.  

1.21 Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy több 

kormányrendelet is módosul majd a közeljövőben (pl.: felvételi kormányrendelet). 

Emellett módosult a MAB végrehajtási rendelete, ami alapján a HÖOK is delegálhat egy 

tagot a bizottságba. Maszlavér Gábor elmondta azt is, hogy készül a HÖOK jövő évi 

költségvetése. 

1.22 Kálmán László elmondta, hogy a HÖOK vezetőképző kari tartozásait 2009. december 11-

ig kell rendezni. Emellett a 2009-es szponzori támogatásokkal kapcsolatos hivatalos 

levelek beérkezési határideje: 2009. december 15. 

 



 

 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját.  

2.2 Keresztes Péter arra kérte a karokat, hogy hirdessék az OMIKK meghosszabbított nyitva 

tartását. 

2.3 Az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után Kovács András helyett Kálmán Lászlót 

delegálta az Egyetemi Gazdasági Bizottság holnapi ülésére. 

 

Következő EHK ülés: 

Belső Juttér Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Külső Szociális Bizottság 

 

2009. december 17. (csütörtök) 

héten 

héten 

héten 

héten 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2009. december 10. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Tájékoztatás a 428.400.000 Ft-ról Keresztes Péter 

2. Kollégiumi mnetor pályázat 2009/10 tavasz Maszlavér Gábor 

3. MISZISZ célok Keresztes Péter 

4. TVSZ módosítás célok Hamvas Mihály 

 


