
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. december 17-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 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Orbán Balázs beszámolót tartott a 2009. évi BME Fesztiválról. Beszélt a rendezvény 

előzményeiről, a nemzetközi fellépőről (előnyeiről, sajtóvisszhangjáról), a magyar 

fellépőkről, a civil programokról, bemutatta a szervezőbizottság tagjait, a rendezvény 

költségvetését, a jövőbeni terveket. Hamvas Mihály felvetése alapján az EHK azt kérte, 

hogy a jövőben a rendezvényt népszerűsítő roadshow költséghatékonyabban valósuljon 

meg. Az EHK felkérte Orbán Balázst arra, készítsen egy anyagot a rendezvény 

szervezéséről; írja le ebben, hogy az EHK milyen paramétereket határozzon meg, 

specifikáljon a rendezvénnyel kapcsolatban, s a szervezés többi részét a MISZ Nonprofit 

KFT saját hatáskörében végezze. Az EHK azt kérte, hogy 2010. februárjának végére 

érkezzen be egy előzetes költségvetés a 2010. évi rendezvényről. Az EHK végül 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadta a beszámolót. 

1.2 Az EHK áttekintette a 2009. december 21-ei Szenátus napirendi pontjait. Ezek a 

következőek: BME OMIKK főigazgatói pályázat véleményezése; Dr. Kovács Gyula 

egyetemi tanári pályázatának elbírálása során hozott szenátusi határozat megerősítése; 

Egyetemi ingatlanok hosszú távú bérbeadása, illetve értékesítése; 2010/11-es tanév 

időbeosztása; Tanterem elnevezése Richter Gedeon emlékére; BME frissdiplomásainak 

elhelyezkedési esélyei; Egyebek. Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után Kálmán 

László helyett Kovács Nándort delegálta a Szenátus 2009. december 21-ei ülésére. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Itt Hardiné Farkas 

Éva főigazgató asszony tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy az egyetem végül 

500.000.000 Ft-tal kevesebb támogatást kapott; Szabó Mihály, a KTH igazgatója 



 

 

elmondta problémáit, félelmeit a 2010. január 4-én bevezetésre kerülő új gazdasági 

rendszerrel kapcsolatban; Andor György rektorhelyettes úr kiegészítette az 

ingatlanértékesítéssel kapcsolatos Szenátusi anyagot. Beszéltek még a folyóirat-rendelés 

esetleges csökkentéséről; a költözésekkel kapcsolatban felmerült kisebb problémákról; a 

BME Szolgáltató KFT felszámolásának megkezdéséről; az új MAB bizottságról (nem 

kapott helyet benne BME-s képviselő). 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a vezetői értekezleten történtekről. Itt szó volt az Egyetemi 

Habilitációs Bizottság/ Doktori Tanács által tárgyalandó 8 egyetemi tanári pályázatról; a 

felvételi és kapacitással kapcsolatos problémákról (MSc-re felvehető hallgatók száma: 3 

évvel ezelőtt felvett BSc-sek száma*0,35); a GTK-n létesítendő alapkezelővel kapcsolatos 

szenátusi előterjesztésről (januárban érkezik); az új gazdasági rendszer bevezetéséről; a 

HOTEL UNI és V2 épület értékbecsléséről. 

1.5 Keresztes Péter a hétfői nap folyamán tárgyalt a fénymásoló projekttel kapcsolatos 

koncessziós szerződés végső változatáról Németh Ádámmal, MISZ Nonprofit KFT 

ügyvezető igazgatójával és Csőke Rita vezető jogtanácsos asszonnyal. 

1.6 Keresztes Péter a keddi nap folyamán részt vett a Gazdasági Tanács ülésén, a professzori 

vacsorán és a GTK HK alakuló ülésén. 

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy egy GMF Kollégiumok Osztály 

igazgatóhelyettes lesz kinevezve. 

1.8 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy megbeszélést tartott a Pikkász (TTK kari lap) 

főszerkesztőjével és a TTK HK elnökével a lap legutolsó számával kapcsolatosan. 

1.9 Keresztes Péter felhívta Domján Zsolt figyelmét arra, hogy a Műszak még tartozik a 

részletes költségvetési dokumentációval. 

1.10  Ürögi Tamás megkéri a hallgatók által az egyetemi Habilitációs Bizottságba/ Doktori 

Tanácsba delegált doktoranduszt, hogy jöjjön el egy EHK ülésre, és számoljon be eddigi 

tevékenységéről. 

1.11 Ürögi Tamás előterjesztette a MAFC-val kapcsolatos helyzetképet, helyzetértékelést a 

2009. december 10-i Küldöttközgyűlés után (1. csatolt dokumentum). Az EHK megvitatta 

az eseményeket, esetleges jövőbeni lehetőségeket. AZ EHK egyhangú, 16-0-0 arányú 

szavazás után a következő álláspontra jutott: a sportot közvetlenül a hallgatókon keresztül 

szeretné támogatni, így elzárkózik attól, hogy beleszóljon a MAFC működésébe, 



 

 

ugyanakkor a hallgatók részére mindenképpen valamilyen módon sportolási lehetőséget 

kíván kínálni.  

1.12  Kulcsár Bence előterjesztette a Hallgatói Külügyi Testület Alapszabályának módosítását, 

amely a HÖK Alapszabály 5. melléklete. A módosítási javaslat lényege az, hogy 

amennyiben a HKT bizonyos vállalt kötelezettségeit nem teljesíti időre, vagy más 

egyetemi szabályzattal szemben ellentétesen jár el, úgy az EHK a támogatási összegét 

csökkentheti. A módosító javaslatot az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után 

elfogadta. 

1.13  Maszlavér Gábor előterjesztette a Bogdánfy utcai műfüves pályák karbantartására 

vonatkozó ajánlatot. Ezek alapján a pályák egyszeri karbantartása 210.00 Ft+ ÁFA-ba 

kerül (pályánként), illetve szükség van 3-4 tonna gumigranulátum pótlásra, amelynek ára 

85.000 Ft+ ÁFA (/tonna). Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után azt a 

határozatot hozta, hogy a fent leírt összeget fordítja a műfüves pályák karbantartására. 

Maszlavér Gábor elmondta azt is, hogy hamarosan érkezik egy anyag, amely a pályák 

körüli egyéb kisebb munkálatokkal (kapu és háló megerősítés) kapcsolatos. 

1.14  Az EHK 16-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy az Egyetem által 

létrehozott Esélyegyenlőségi Bizottságba (az Esélyegyenlőségi Terv végrehajtása miatt 

szükséges) azt az EHK-képviselőt delegálja, aki a másik Esélyegyenlőségi Bizottság 

hallgatói tagja.  

1.15  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t az elmúlt 6 félév OHV kitöltöttségi adatairól  

(2. csatolt dokumentum).  

1.16  Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta a Baross Gábor Kollégiumra 

vonatkozó vezető kollégiumi mentori pályázati kiírást (3. csatolt dokumentum).. 

1.17  Rozgonyi Eszter előterjesztette a Belső Juttér Bizottság TJSZ módosítással kapcsolatos 

céljait (4. csatolt dokumentum), ami az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után 

elfogadott. 

1.18  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy részt vett 

Szenátus Oktatási Bizottsági ülésen, ahol a Bizottság végül többségében támogatta a 

2010/2011-es tanév rendjét. Emellett Hamvas Mihály részt vett egy oktatási 

dékánhelyettesi ülésen is. Itt szó volt arról, hogy a Mérnöki Kamara megkezdi a BSc-s 

KKK-k felülvizsgálatát; beszéltek a BSc-MSc tárgyfelvételi lehetőségekről (BSc-s 



 

 

hallgatók ne vehessenek fel MSc-s tárgyakat), az új gazdasági rendszer bevezetése miatti 

lehetséges problémákról és a Képzési Kódexről. 

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

Szabó Imrével együtt áttekintették a következő évtől (az új gazdasági rendszer 

bevezetésétől) érvényben lévő ki- és befizetési jogcímeket. Hülber Attila elkészítette a 

költségtérítéses hallgatók nem teljesített kreditjeivel kapcsolatos különeljárási díjról szóló 

rövid állásfoglalást (5. csatolt dokumentum). A BJB a következő ülésén véglegesíti ezt a 

dokumentumot. 

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

Miklós előterjesztette a kollégiumi klubokban elvégzendő felújításokkal kapcsolatos 

listáját (6. csatolt dokumentum). Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után úgy 

határozott, hogy ezt a listát továbbítja a GMF Kollégiumok Osztály felé. A Fegyelmi és 

Kártérítési Szabályzattal kapcsolatosan nem érkezett be módosító javaslat, így a 

Szabályzatot most Csőke Rita vezető jogtanácsos asszony véleményezi. Paragi Miklós 

tájékoztatta az EHK-t, hogy a TANOK visszamondott 5 központi férőhelyet, amiből 3-at 

kisebb számolás hiba miatt már kiosztott a karoknak, míg a maradék 2 helyről a 

regisztrációs hét folyamán dönt a Külső Kollégiumi Bizottság. Az EHK 16-0-0 arányú 

szavazás után elfogadta a kollégiumi fellebbezésekre vonatkozó menetrendet (7. csatolt 

dokumentum). Szabó Imre, a Diákközpont igazgatója felhívta Paragi Miklós figyelmét 

arra, hogy lehetőségük van a kollégiumoknak egy kisebb kulturális támogatásra pályázni.  

1.21 Kerkay Péter elmondta, hogy a BME Portálos megbeszélésen elkészítették a következő 

időszakra vonatkozó ütemtervet. 

1.22  Ürögi Tamás elmondta, hogy a mai nap folyamán részt vett az Egyetemi Habilitációs 

Bizottság/ Doktori Tanács ülésén. Itt a beérkezett egyetemi tanári pályázatokat 

véleményezték. 

 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 2010. január 7-én 18.00-kor kerül sor BME újévi állófogadásra, ahová minden EHK-s 

meghívót kap. 



 

 

2.3 Kulcsár Bence utána jár annak a kérdésnek, hogy mely hallgatók nyertek a BOSCH által 

támogatott versenyen fúrógépeket. 

2.4 Az EHK 8-0-8 arányú szavazás után úgy döntött, hogy nem szerez be egy 

iratmegsemmisítőt (kb. 160.000 Ft) az iroda külső részébe. 

2.5 Hamvas Mihály azt kérte az EHK-tól, hogy történjen meg a Kari Hallgatói Képviseletek 

tájékoztatása a következő évi támogatási összegről. 

2.6 Kálmán László elmondta, hogy a 2010. január- március időszak programok tekintetében 

igen sűrű lesz. 

 

Következő EHK ülés: 

 

2010. január 7. (csütörtök) 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2009. december 17. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Helyzetkép, helyzetértékelés, MAFC Ürögi Tamás 

2. OHV kitöltöttségi adatok Hamvas Mihály 

3. Kollégiumi vezető mentori pályázat Paragi Miklós 

4. TJSZ módosítás célok Rozgonyi Eszter 

5. Költésesek által fizetett bukott kreditek-tájékoztatás Hülber Attila 

6. Kollégiumi klubok felújításos lista Paragi Miklós 

7. Kollégiumi fellebbezési menetrend Paragi Miklós 

 


