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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. május 13-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 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történtekről. Elmondta, 

hogy aláírásra került a Köztársasági ösztöndíjjal kapcsolatos rektori utasítás, amely 

pályázatok összegyűjtését a Támpont Iroda koordinálja majd. A Kulturális Titkárságnál 

zajlanak az átalakulás miatt szükséges változtatások. A Karrier Iroda továbbra is igyekszik 

felhívni az egyetemi szervezeti egységek figyelmét arra, hogy állásközvetítéssel 

kapcsolatos tevékenységet kizárólag ők folytathatnak. Szabó Imre az Adminisztratív 

csoporttal kapcsolatban megjegyezte, hogy a bizonyos számlák elszámolásával 

kapcsolatban problémák merültek fel (dísztárgyak, pólók elszámolása nehezedik), amire a 

későbbiek folyamán a Kari Hallgatói Képviseleteknek is oda kell figyelniük. Ezen témáról 

Szabó Imre a holnapi gazdasági dékánhelyettesi értekezleten is beszámol. Szabó Imre és 

Kovács András a hét folyamán a Szakkollégiumi OKM-es pályázatainak elszámolásával 

foglalkoztak. Szabó Imre tájékoztatta az EHK-t, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Tábor 

felújítása a megfelelő ütemben zajlik. 

1.2 Keresztes Péter beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Itt Kaszásné 

Mészáros Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszony előterjesztette a BME Szolgáltató 

KFT további működésének fenntartására vonatkozó anyagát; beszélt a GMF SZMSZ 

módosításáról illetve a 2009. évi az egyetem gazdaságával beszámolóról és a kontrolling 

jelentésről. Főigazgató asszony arról is tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy  

2010. május 12-től APEH ellenőrzés várható. Andor György általános rektorhelyettes úr 

itt beszámolt a létesítményekkel, tanterem koncepcióval kapcsolatban történtekről: 

Hauszmann utcai sporttelep megvételéről még egyszer szavaznia kell a XI. kerületi 
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önkormányzatnak, Q1 épület átadása lehet nem történik meg időben, az E épületi tanterem 

felújítás csúszik. Emellett az értekezleten beszéltek a TVSZ módosító javaslatokról is. 

1.3 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy még nem került aláírásra a DIK-HÖK 

létesítmény megállapodás az egyetem részéről. 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a vezetői értekezleten történtekről. Itt is beszéltek a TVSZ 

módosító javaslatokról (n*15 kredites szűrő átalakítása), az OHV-ről (angol OHV 

kérdőívek létrehozása); a TVSZ angolra fordításáról, a tanszéki kompenzációs díjakról, 

illetve a kutatóegyetemi pályázaton nyert összeg felhasználásnak további teendőiről. 

1.5 Andor György általános rektorhelyettes urat vendégül látta az EHK a szerdai nap 

folyamán. Itt a Testnevelés órákkal kapcsolatban kialakítandó koncepcióról beszéltek. 

Hosszas vita után a következő kompromisszumos javaslat született: a BSc tanulmányok 

alatt a hallgatóknak két alkalommal kell kötelező jelleggel teljesíteniük a Testnevelés 

tárgyat, és összesen két alkalommal lehet ingyenesen felvenni a tárgyat, emellett az MSc 

tanulmányok alatt is két féléven keresztül vehetnek fel ingyenes Testnevelés órákat a 

hallgatók. Az EHK ismét megvitatta ezt a javaslatot, majd 13-2-1 arányú szavazás után azt 

a határozatot hozta, hogy támogatja a fenti 2+2-es konstrukciót. Emellett az EHK 

egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy támogatja ezen órák 

órarendbe történő beépítését. Ürögi Tamás elkészíti az EHK javaslatát a fentiek alapján, 

míg Hamvas Mihály elkészíti az ennek megfelelő TVSZ módosító javaslatokat. 

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

volt a Diákközpont egyes szervezeti egységeinek költözéséről, a fénymásoló szalon 

nyitásával kapcsolatban felmerült problémákról (E épület I. emeletén és földszintjén 

álmennyezet-cserét hajtanak végre, emiatt csúszik a nyitás időpontja), a szerverszoba 

légkondicionálásáról. 

1.7 A keddi nap folyamán Keresztes Péter részt vett egy megbeszélésen Hajós Róberttel, a 

GMF Üzemeltetési Osztály vezetőjével. Itt szó volt a Zöld Tanszék díjjal kapcsolatos 

faültetésről, az egyetem területén júniusban zajló forgatásról, a Balatonlellei Ifjúsági Tábor 

üzemeltetéséről (teljes egészében a Diákközpont üzemelteti), a kerékpártárolók 

létesítéséről. Az EHK kérésére Keresztes Péter megkéri Hajós Róbert igazgató urat, 

hogy készüljön el egy olyan cím, vagy telefonszám, ahol be lehet jelenteni az egyetem 

területén észlelt problémákat. 
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1.8 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Jogi Csoport elkészítette a Hallgatók 

Fegyelmi Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzatának módosítását, mellyel kapcsolatban 

kérik az EHK állásfoglalását. A módosítás lényege a laborkár rendezésének beépítése a 

szabályzatba. Marosi Csaba, Kálmán László, Paragi Miklós és Keresztes Péter  

éleményezték az anyagot, így az ő megjegyzéseikkel együtt továbbítjuk az anyagot a Jogi 

csoport felé (1. csatolt dokumentum).  

1.9 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a HÖOK-ban történt személyi változások 

miatt Rendkívüli Tisztújító közgyűlésre kerül sor 2010. június 12-én  

(2. csatolt dokumentum). 

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

Paragi Miklós előterjesztette a 2010/2011-es tanév őszi félévre vonatkozó kollégiumi 

férőhelyelosztást (3. csatolt dokumentum). A mai nap folyamán Külső Kollégiumi 

Bizottsági ülést tartott, amely ülés előtt az ÉPK, GTK és VIK karok már előre 

megbeszélték a férőhelycseréiket, emiatt a többi kar hátrányosabb helyzetbe került. Ezzel 

kapcsolatban Paragi Miklós arra kérte a karokat, hogy többet ne történjen ilyen. Az EHK 

megvitatta az így kialakult helyzetet, majd egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után 

elfogadta az előterjesztést. Paragi Miklós előterjesztette a nyári kollégiumi díjakra 

vonatkozó javaslatát (4. csatolt dokumentum). Az EHK a javaslatot egyhangú, 16-0-0 

arányú szavazás után elfogadta. Paragi Miklós tájékoztatta az EHK-t, hogy  

2010. május 17- június 7 között lehet jelentkezni nyári kollégiumi férőhelyekre a KFR 

rendszeren keresztül. Paragi Miklós előterjesztette a Kari Hallgatói Képviseletek 2%-nyi, 

nyári kollégiumi férőhelyek számára vonatkozó javaslatát (5. csatolt dokumentum). Ezt az 

EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta. Domján Zsolt a mai nap folyamán 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott. Itt egyeztetettek a kollégiumból való kiköltözésre 

vonatkozó időpontokról: BSc képzés- június 21-24.; hagyományos képzés- június 25-27. 

Az át illetve beköltözés 2010. június 21-től lehetséges. Paragi Miklós és Keresztes Péter 

részt vettek a hét folyamán egy GMF Kollégiumok Osztály vezetői értekezleten. Itt szó 

volt a kollégiumi beléptető rendszerekről, a kollégiumi felújítási prioritási listáról. 

1.11  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a mai nap 

folyamán egyeztetett Jobbágy Ákos oktatási igazgató úrral a TVSZ módosító 

javaslatokról. Az EHK szavazott arról, hogy a 2010.05.06-i ülésen megszavazott n*15-ös 
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szűrő átalakítására tett módosító javaslatát továbbra is fenntartja. A 0-5-11 arányú szavazás 

értelmében úgy döntött, hogy már nem tartja fent ezen javaslatát. A vizsgahelyek 

számának tekintetében a következő két módosító javaslat merült fel: 

 a tárgyat felvett hallgatók számának kétszerese helyett csak másfélszer annyi helyet 

kellene biztosítani, amely számot meg kell emelni a pótlási időszak végén az aláírást 

szerzett hallgatók számának kétszereséig; 

 továbbra is a tárgyat felvett hallgatók kétszeresének megfelelő helyet kell kiírni, s ettől a 

számtól KTB döntés alapján el lehet térni.  

Az első javaslatra 6, míg a másodikra 12 szavazat érkezett, így az EHK a második 

lehetőséget támogatja. Hamvas Mihály tájékoztatta az EHK-t, hogy megérkezett a 

tanszékek által fizetendő kompenzációs díjakra vonatkozó első szűrés. 

1.12  Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Beszélt a Demján Sándor 

ösztöndíjjal kapcsolatos nyilatkozatról, a kifizetési listákkal kapcsolatban felmerült 

problémákról (a VIK HK elnöke 1 hét csúszással írta alá a kifizetési listákat), a 

nyelvvizsgadíj-visszatérítésről (VIK HK felvetette azon ötletét, hogy továbbiakban is 

legyen ilyen pályázati lehetőség). 

1.13  Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a jövő 

héten Belső Pályázati Bizottsági ülést tart, ahol Jó tanuló- jó sportoló ösztöndíj 

pályázatokat, Bécsi ösztöndíj pályázatokat illetve utazási pályázatokat bírálnak majd el. 

1.14  Kerkay Péter elmondta, hogy a mai napon egyeztetett a video.bme.hu felvételeinek 

stream-elésével kapcsolatban. Elmondta, hogy a cég módosította a múltkori ajánlatát (nem 

lenne anyagi vonzata), így emiatt további egyeztetések szükségesek. 

1.15  Ürögi Tamás elmondta, hogy a hét folyamán megkezdődtek az Egyetemi Sportnappal 

kapcsolatos egyeztetések. Az ülésen testnevelő tanárok mellett a HSB tagjai vettek részt. 

1.16   Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy Miskolczi 

Norbert elnök úr a hétfői nap folyamán írásban is benyújtotta lemondását a HÖOK 

Felügyelő Bizottsága felé. A hétfői HÖOK elnökségi ülése döntöttek az ügyvezető 

elnökség ügyrendjéről, illetve Körösparti Pétert lett az ügyvezető elnök. Emellett a 

szerdai nap folyamán lezajlott a HÖOK iroda átadása-átvétele. 
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1.17  Keresztes Péter arra kérte a karokat, hogy indítsák el azt a folyamatot, amelynek 

keretében a kollégiumi eszközök leltára a Diákközpontról a GMF Kollégiumok Osztályára 

kerül majd. 

1.18  Ürögi Tamás arra kérte Kovács Andrást, hogy nézzen utána, a MŰSZAK 

költségvetésében szerepel-e a műfüves pálya használatára vonatkozó bérleti díj. 

1.19  Kulcsár Bence arra kérte a karokat, hogy küldjék el részére, mely oktatók előadásait 

szeretnék felvenni a következő félévben. Eddig csak a GPK, ÉPK, GTK és VIK karok 

tették ezt meg 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. Paragi Miklós DVD-t készít a 2010. május 8-ai 

HÖOK Közgyűlés képeiből és videójából. Kovács András a jövő hétre elkészíti a 

2010/2011-es tanév őszi félévre vonatkozó kollégiumi mentor pályázati kiírást. 

2.2 Medvey Ádám megkéri a KTH-t, hogy a szabályzatok régi változatait is tegye közzé a 

honlapján 

2.3 Keresztes Péter felhívta az EHK-sok figyelmét arra, hogy a beszámolók elküldésének 

határideje: 2010. május 28. 23:59. 

 

Következő EHK ülés: 

Belső Pályázati Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Külső Szociális Bizottság: 

 

 

2010. május 20. (csütörtök) 18:00 

2010. május 19. (szerda) 10:00 

2010. május 19. (szerda) 16:00 

2010. május 18. (kedd) 18:00 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

Budapest, 2010. május 13. 
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Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat-laborkár Keresztes Péter 

2. HÖOK rendkívüli tisztújító Kzgyűlés Keresztes Péter 

3. Kollégiumi férőhelyelosztás 10/11 tavasz Paragi Miklós 

4. 2010-nyári kollégiumi díjak Paragi Miklós 

5. 2010- 2%-os lista Paragi Miklós 
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