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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. április 22-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, Medvey Ádám, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter, Ürögi Tamás 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató); Orbán Balázs 

Hiányzott: Maszlavér Gábor 

Késett: Paragi Miklós 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Orbán Balázs előterjesztette a Műegyetemi hallgatói mobilflotta létrehozásáról szóló 

javaslatát. Ez a BME-sek között ingyen beszélgetési lehetőséget nyújtana, emellett 

kedvező díjakat biztosítana. –Paragi Miklós megérkezett- Az EHK egyhangú, 15-0-0 

arányú szavazás után a következő határozatot hozta: felhatalmazza Orbán Balázst, hogy 

további tárgyalásokat folytasson ebben a témakörben különös figyelmet fordítva az 

egyetemi specifikumokra. 

1.2 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy a Támpont Iroda továbbra is végzi tanácsadói tevékenységét; a Kultúrális 

Titkársággal kapcsolatban változások a Diákközpont SZMSZ-ének elfogadása után 

történhetnek; a Karrier Iroda szervezésében a múlt hét folyamán lezajlott az Állásbörze. Az 

Adminisztratív csoporttal kapcsolatban Szabó Imre elmondta, hogy várhatóan a leltározási 

rendszer illetve a raktári beszerzések bonyolultabbá válnak (amint pontosabb 

információkkal rendelkezik, értesíti a Kari Hallgatói Képviseleteket is). Emellett beszámolt 

arról is, hogy a költözésekkel kapcsolatos árajánlatok a jövő hétre érkeznek meg; a 

Balatonlellei Ifjúsági Tábor állagmegóvó karbantartására vonatkozó pályázat lezajlott a hét 

folyamán. 

1.3 Az EHK áttekintette a 2010. április 26-ai Szenátus napirendi pontjait. Ezek a következőek: 

„az Egyetemért” („Pri Universitate”) kitüntetés adományozása; Javaslat Trefort Ágoston-

díj adományozására; Egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos szenátusi határozathozatal 
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megismétlése; Javaslat a BME Gazdasági Tanács tagjának megválasztására; BME 

2011/2012. tanévre vonatkozó felvételi szabályzata; Szoborállítás Dr. Mosonyi Emil 

emlékére; Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási 

kérelme; Javaslat a Diákközpont Szervezeti és Működési szabályzatára; Egyebek. 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a 2010. április 12-ei operatív értekezleten történtekről. Itt szó 

volt a MAFC-ról, a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos problémákról (várhatóan 

Műhely-cikk készül belőle). Andor György általános rektorhelyettes úr beszámolt a 

létesítményprogramoktól (lehet, hogy problémák lesznek a Q épület szeptemberi 

átadásával; zajlanak a teremelosztások). Andor György elmondta azt is, hogy újra 

felmérték a Bogdánfy utcai sporttelepet, aminek az eredményeképpen 260.000.000 Ft-ot 

kell majd fizetnünk az ELTE-nek. 

1.5 Keresztes Péter beszámolt a 2010. április 12-ei Rektori Tanácson történtekről. Itt szó volt 

a Felvételi Szabályzatról; a Diákközpont SZMSZ módosításáról; szoborállításról; 

szakirányú továbbképzési szak indításáról. 

1.6 Keresztes Péter beszámolt a 2010. április 12-ei vezetői értekezleten történtekről. Péceli 

Gábor rektor úr tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy hamarosan megszületik a 

kutatóegyetemi pályázat eredménye. A dékánok pedig beszámoltak az elmúlt időszakban 

történt kari eseményekről. 

1.7 Keresztes Péter beszámolt a 2010. április 19-ei operatív értekezleten történtekről. 

Kaszásné Mészáros Éva főigazgató asszony elmondta, hogy az Egyetemnek elő kell 

készítenie a következő 3 éves megállapodás tervezetet; illetve hamarosan megküldik a 

karok részére a szakképzési hozzájárulásokkal kapcsolatos tartozásaikat. 

1.8 Keresztes Péter beszámolt a 2010. április 19-ei vezetői értekezleten történtekről. Péceli 

Gábor rektor úr tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy a BME nem nyerte meg azt a 

TÁMOP pályázatot, amelynek keretein belül elsősorban informatikai fejlesztéseket lehetett 

volna végrehajtani. 

1.9 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a BME elnyerte a kutatóegyetemi címet  

(1. csatolt dokumentum). 

1.10 2010. április 26-án 14:00-tól a Vásárhelyi Pál Kollégium hőszigetelés és nyílászáró 

program tervezésére vonatkozó nyitóegyeztetésen Domján Zsolt és Kovács Nándor 

vesznek részt (A épület V. emelet).  
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1.11 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy részt vett az Állásbörze megnyitóján, a TTK 

HK alakuló ülésén, a Simonyi Konferencia megnyitóján, illetve egyeztetett Rémai 

Zsolttal. 

1.12  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten lezajlott kollégiumi bejárások 

esetében nem kapta meg az adott Kari Hallgatói Képviselők elérhetőségeit, akik a 

munkájukat segíthették volna. Azt kérte, hogy a 2010. május 4-ei bejárásokra ezt a 

hiányosságot mindenki pótolja (Wigner Jenő Kollégium, Bercsényi Kollégium, Baross 

Gábor Kollégium). 

1.13  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a GTK HK a rendezvény napján mondta le a 

GMF Üzemeltetési Osztályán az R épületre vonatkozó teremigényét. Pintér Zoltán a GTK 

HK elnöke tájékoztatta őt, illetve Hajós Róbert igazgató urat, hogy a GTK HK a felmerült 

plusz költségeket magára vállalja. Keresztes Péter arra kérte a karokat, hogy az ilyen 

visszamondásokat legalább 2 nappal a rendezvény előtt tegyék meg. 

1.14  Kulcsár Bence beszámolt a video.bme.hu oldalt üzemeltető szerverrel kapcsolatos 

problémákról. Elmondta, hogy a jelenlegi szerver nem bírja a terhelést, gyakran leáll. 

Emiatt tartottak egyeztetést a Diákközpont szerverparkjáról. Áthidaló megoldásként a 

honlap üzemeltetése átkerül egy másik gépre, és a hosszú távú megoldásokról további 

egyeztetések történnek majd. Kulcsár Bence tájékoztatta az EHK-t, hogy a Villanykari 

Videókör szeretné lecseréltetni a videók jelenlegei főcímét. Az EHK 10-0-5 arányú 

szavazás után azt a határozatot hozta, hogy nem támogatja ezt a cserét. 

1.15  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t az Egyetem területén történt lopásügyek jelenlegi 

helyzetéről. 

1.16  Kovács András előterjesztette a Kari Gazdálkodás szabályai című dokumentum 

módosítását (2. csatolt dokumentum). Ez alapján az adott Kartól visszavonjuk a 

gazdálkodás jogát abban az esetben is, amennyiben a Kari Hallgatói Képviselet fedezet 

nélkül köt szerződést, vállal kötelezettséget, állíttat ki számlát. A fenti módosító javaslatot 

az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadta. 

1.17  Medvey Ádám előterjesztette a Jó tanuló- Jó sportoló ösztöndíj kiírását (3. csatolt 

dokumentum). Az anyagot a Testnevelési Központ is véleményezte és elfogadásra 

javasolta. Az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után elfogadta a pályázati kiírást. 
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1.18   Ürögi Tamás előterjesztette a Testnevelési Központ részére nyújtott 2.000.000 Ft-os 

támogatással kapcsolatos anyagot (4. csatolt dokumentum). Ezt az EHK egyhangú, 15-0-0 

arányú szavazás után elfogadta. 

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

Oktatási Bizottsági üléseket tartott, ahol a TVSZ módosító javaslatokat véleményezték. 

Emellett a keddi nap folyamán részt vett egy oktatási dékánhelyettesi értekezleten is. Itt 

szó volt a felvételi jelentkezésről (felmerült államilag támogatott helyekre MSc-s 

pótfelvételi kiírásának ötlete); az Országos Kredittanács üléséről (előzetes tudás 

kreditelismeréséről beszéltek); a Bizáki Puky Péter ösztöndíjat bíráló Bizottság 

megújításáról; az Erasmus pályázatok kari tapasztalatairól; a Neptun rendszer oktatói 

felületével kapcsolatos kari igényekről; a többszörösen harmadik vizsgát tett hallgatókról 

(törlésre kerülnek majd összes harmadik vizsgák eredményei, amennyiben egynél több 

ilyen vizsgája volt a hallgatónak); TVSZ módosító javaslatokról. Hamvas Mihály a hét 

folyamán részt vett egy egyeztetésen a HJB koncepcióval kapcsolatban. Emellett a mai nap 

folyán egyeztetett Pipek Jánossal (TTK, oktatási dékánhelyettes) a Matematika A0-lal és 

A1-gyel kapcsolatban. A megegyezés alapján az A1 tárgyból 3 zárthelyit tartanak majd, 

amiből a TVSZ alapján 2 pótolható. Amennyiben a hallgató felveszi a Matematika A0 

kurzust, és sikeresen teljesíti azt, úgy az A1 tárgy első zárthelyijét nem kell sikeresen 

teljesítenie. 

1.20  Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a mai nap 

folyamán továbbította a Bursa Hungarica ösztöndíj kifizetéseket tartalmazó listákat a 

megfelelő személy felé, így a hallgatók hamarosan megkaphatják ezen ösztöndíjukat. 

Emellett elmondta, hogy a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar kivételével a karok 

behozták a szociális ösztöndíj pályázataikat. 

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

Domján Zsolt elmondta, hogy ismét tárgyalásokat folytatattak a Hérosz Zrt-vel az 

Üzemeltetési Kézikönyv és Házirend elfogadásáról (várhatóan hamarosan lezárul ez a 

folyamat); egyeztetett a fegyelmi büntető pontok kiegészítéséről. A jövő hét folyamán 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartanak a következő témákban: felújítási lista; 

kollégiumi mentorokkal kapcsolatos anyag; kollégiumi férőhelyelosztás 2010/2011 ősz. 
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1.22  Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a holnapi 

nap folyamán Szabó Imrével együtt véglegesítik a Köztársasági ösztöndíj pályázat 

kiírására vonatkozó rektori utasítást, emellett a hét folyamán egyeztetett a hallgatókkal a 

Demján utazási pályázatról. A Pályázati Bizottság véleményezi majd az Amadeus Kft által 

küldött pályázati kiírást. 

1.23  Keresztes Péter beszámolt az EHK-DIK-MISZ vezetői értekezleten történtekről. Itt 

beszéltek a fénymásoló szalonról (a jövő hét folyamán sor kerül a szerződéssel kapcsolatos 

utolsó jogi szignóra; a helyiség párátlanításával foglalkoznak; az önkiszolgálós résszel még 

problémák vannak a chip programozás miatt, bútorok és számítógép beszerzése 

folyamatban van), melynek nyitása májusban várható; a szakkollégiumok pályázási 

rendjéről; a szerverszoba klimatizálásáról; az egyetemi és kari rendezvények jobb 

koordinációjáról. Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a gazdálkodási folyamatok 

egyszerűsítése érdekében kezdeményezte egy új alkalmazott felvételét a Diákközpontba. 

1.24 Berzlánovich Imre beszámolt a BME Egyetemi Napokkal kapcsolatos megbeszélésen 

történtekről. Elmondta, hogy itt megjelent minden kari kapcsolattartó is, és megkezdődtek 

az egyeztetési folyamatok. 

1.25 Hülber Attila elmondta, hogy megszületett az Erasmus helyek végleges szétosztása. 

1.26  Kovács András elmondta, hogy 2010.április 26-án 16:00-tól kerül sor a Kari Gazdasági 

felelősök újabb előadására. A héten részt vett a MAFC Felügyelőbizottsági ülésén. 2010. 

április 29-én 13:00-tól kezdődő Közlekedésmérnöki Kari Tanácson az EHK részéről 

Kovács Nándor, Hülber Attila, Kulcsár Bence és Hamvas Mihály vesznek részt. 

1.27  Keresztes Péter és Ürögi Tamás a mai nap folyamán részt vettek az Egyetemi 

Sportbizottság ülésén. Itt a bizottság jövőbeni feladatairól, a sportlétesítmények jövőbeni 

üzemeltetéséről egyeztettek. 

1.28  Paragi Miklós beszámolt a 2010. május 7-9 között megrendezésre kerülő HÖOK 

Közgyűlés szervezésének jelenlegi állásáról. 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Keresztes Péter arra kérte a megfelelő felelősöket, hogy az ESZR, KFR, FIR illetve a 

pályázati rendszerekről készüljön Google Analytics. 
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2.3 Kálmán László tájékoztatta az EHK-t, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Tábor nyitóhétvégéjére 

2010. június 11-13 között kerül sor. 

 

 

 

Következő EHK ülés: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Külső Szociális Bizottság: 

Szenátus 

 

 

 

2010. április 29. (csütörtök) 18:00 

2010. április 28. (szerda) 16:00 

2010. április 27. (kedd) 

2010. április 27. (kedd) 18:00 

2009. április 26. (hétfő) 13:00 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2010. április 25. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Kutatóegyetemi oklevél Keresztes Péter 

2. Kari gazdálkodás szabályai Kovács András 

3. Jó tanuló-jó sportoló ösztöndíj Medvey Ádám 

4. 2 millió Ft a Testnevelés Központnak Ürögi Tamás 
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