
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. január 21-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: Szabó Imre 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre röviden ismertette a Diákközpont általános ügymenetében történt 

változásokat. A Támpont Irodában Helfrich Máté (külföldi ösztöndíjak referense) 

szabadságra ment, így feladatait jelenleg Jambrich Melinda látja el. Szabó Imre felhívta 

a karok figyelmét, arra hogy az új gazdasági rendszerre való áttérés miatt komolyabban 

oda kell majd figyelni a különböző ösztöndíjak kifizetésének ügyintézésére. A Karrier 

Irodában az elmúlt időszakban nem történt jelentős változás, ugyanakkor bizonyos későbbi 

projektek eredményképp az iroda külföldi egyetemek felé történő állásközvetítéssel is 

foglalkozik majd. Emellett a Karrier Iroda várhatóan megpályáz egy NFT-s pályázatot, 

amely keretein belül DPR (Diplomás Pályakövető Rendszer) fejlesztésre, nemzetközi 

kapcsolattartásra, az alumni hálózat fejlesztésére lehet támogatást nyerni. Szabó Imre már 

most jelezte az EHK felé, hogy ezen utóbbi projektben számít az EHK segítségére is. A 

Kulturális Titkársággal kapcsolatosan továbbra is folynak az egyeztetések (hogyan alakul a 

későbbiekben a szervezeti egység sorsa). Az adminisztratív csoport megfelelő munkatársai 

R-klub kialakításával kapcsolatos egyeztetéseket végzik (készült egy R-klubbal 

kapcsolatos üzemeltetési kézikönyv). 

1.2 Az EHK áttekintette a 2010. január 25-ei szenátus napirendi pontjait. Ezek a következők: 

2010. évi egyetemi tanári pályázatok elbírálása; Javaslat a BME SzFMR módosítására; 

Javaslat a Humánpolitikai Szabályzat módosítására; Rektori Kabinet Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítása; Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása; Javaslat a 

BME Hallgatók Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatának módosítására; Befektetési 



 

 

alapkezelő-hasznosító vállalkozás alapítása a BME Gazdaság-és Társadalomtudományi 

Karon; Egyebek. 

1.3 Keresztes Péter elmondta, hogy a hétfői nap folyamán vezetői értekezleten vett részt. Itt a 

GMF megfelelő munkatársai bemutatták az új gazdálkodási rendszer (MGR) működését. 

Emellett szó volt a Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzatról; a keresztféléves 

MSc felvételi pontszámokról (egyes karokon, szakokon nem sikerült tartani a 70%-os 

ponthatárt, ugyanakkor rektor úr azt kérte, hogy a nyári felvételi eljárás során tartsák majd 

be a karok ezt a határt); Szűcs András által képviselt felnőttoktatási szervezet 

támogatásáról (Szűcs András szerint a támogatás mértéke alacsony), a Humánpolitikai 

Szabályzatról; az ingatlaneladásokról (várhatóan a Hauszmann utcai sporttelep 

megvételével kapcsolatos ügyintézés nehezen halad az önkormányzat részéről). 

1.4 Keresztes Péter elmondta, hogy a 2010. január 15-én megtörtént a Kollégiumi 

mentorpályázat résztvevőinek kiértesítése. Ezzel kapcsolatosan több pozitív visszajelzést is 

kapott. 

1.5 Keresztes Péter elmondta, hogy részt vett a Szenátusi Gazdasági illetve Oktatási Bizottság 

ülésein. Mindkét ülésen a TJSZ illetve a Fegyelmi Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzat 

módosításának támogatása egyhangú volt. 

1.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy az M2 adón minden nap 19.55-20.00 

időintervallumban BME-vel kapcsolatos felvételi ajánló műsort közvetítenek majd. 

1.7 Keresztes Péter elmondta, hogy felkereste őt az az oktató, aki idén a Műszaki Értelmiség 

napját szervezi. Felhívta Berzlánovich Imre figyelmét arra, hogy vegye fel a kapcsolatot 

ezen személlyel, illetve vonja be a MŰSZAK-ot is a munkába. 

1.8 Keresztes Péter a héten részt vett egy egyeztetésen Helybéli Zoltánnal, a 

Telekommunikációs és Informatikai Osztály igazgatójával. Itt szó volt a student.bme  

e-mail címek létrehozásáról az egyetem hallgatóinak (az EHK nem támogatja ezt a 

kezdeményezést); a K épület kertjében létrehozandó WIFI kapcsolatról (várhatóan 

májustól); a Neptun rendszer pályakövetési moduljáról. 

1.9 Az EHK egyhangú 16-0-0 arányú szavazás után Maszlavér Gábort jelölte delegáltnak a 

MAB Műszaki Bizottságába. 

1.10  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy az MSc-s tárgyak BSc-s hallgatók általi 

felvételével kapcsolatos BOB állásfoglalást (1. csatolt dokumentum) közvetíti a vezetői 



 

 

értekezlet felé. Ennek alapján a képzési szinteket el kellene különíteni egymástól; illetve 

bizonyos esetekben MSc-s hallgatónak felvehessenek BSc-s tárgyakat. 

1.11  Hülber Attila elmondta, hogy egyeztetett Varga Ildikóval az Erasmus-ösztöndíj pályázat 

kiírásáról. Az idei félévi pályáztatás a palyazat.sc.bme.hu oldalon keresztül történik majd, 

de még az Erasmus iroda végzi a további teendőket. Várhatóan 2009. január 25-én kerül 

sor a pályázat kiírására. 

1.12 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy az E1B terem a VIK-hez tartozik, így neki 

kell gondoskodnia a megfelelő hangosításról (2. csatolt dokumentum). 

1.13 Keresztes Péter megköszönte Hülber Attila és karok gyors közreműködését. Így 

elkészült a kutatóegyetemi pályázathoz szükséges anyag (3. csatolt dokumentum), ami a 

hallgatók egyetemi éltbe történő beilleszkedésével kapcsolatos. 

1.14 Rozgonyi Eszter elmondta, hogy a TJSZ Szenátusi előterjesztéséhez módosító javaslatot 

készített Szabó Imrével (4. csatolt dokumentum). 

1.15 Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. A hétfői nap folyamán Belső 

Oktatási Bizottságot tartott. Itt beszéltek a tanszéki különeljárási díjról; a nyáron illetve 

szeptemberben leszűrt, az átsoroláshoz szükséges adatok közötti különbségekről (elég 

jelentős eltéréseket találtak). Hamvas Mihály részt vett egy oktatási dékánhelyettesi 

ülésen. Itt szó volt a keresztféléves MSc felvételiről (ez egyetem nem töltötte fel a 

keretszámokat); BSc-MSc arányokról (milyen keretszámokat határozzanak meg a 

későbbiekben); az alapképzések összegzésével kapcsolatos anyagról. Emellett beszéltek a 

tanszéki különeljárási díj bevezetéséről is, amit azonban a dékánhelyettesek nem 

támogattak (szerintük nincs eléggé előkészítve az anyag). 

1.16 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy szerdán Belső 

Juttér Bizottságot tartott, ahol a követező évi normatíva-költségvetésről beszéltek. Az ezzel 

kapcsolatos előterjesztés a következő EHK ülésre érkezik majd. Emellett részt vett egy 

KTH Hivatalvezetői értekezleten is. Itt szó volt az új gazdasági rendszer bevezetése miatti 

új be- és kifizetési jogcímekről, az ezzel kapcsolatos változásokról, nehézségekről; a 

záróvizsgákról; a felvett hallgatók kiértesítéséről illetve a félévindítással kapcsolatos 

teendőkről. Rozgonyi Eszter a jövő hét folyamán részt vesz egy egyeztetésen, ahol az új 

gazdálkodási rendszer bevezetése miatt megváltozott kifizetési metódusról lesz szó. Az 



 

 

EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után, a beérkezett kari vélemények alapján 

elfogadta a 2010. február 10-ei kifizetési időpont eltörlését. 

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

Domján Zsolt elmondta, hogy a Péhl Gáborral (GMF Beruházási Osztály igazgató) történt 

egyeztetés alapján a Kármán Tódor Kollégium átalakítása körülbelül 6.000.000 Ft-ba kerül 

majd. A jövő hét folyamán ismét sor kerül a létszámkorlát növelésére vonatkozó anyag 

benyújtására. A mai nap folyamán Belső Kollégiumi Bizottságot tartottak. Itt a 

kollégiumok felújítására szánt 2.000.000 Ft-okról beszéltek (következő ülésre érkezik az 

előterjesztés); illetve a Bentlakási megállapodásról. 

1.18  Medvey Ádám elmondta, hogy megszületett a Demján Sándor utazási pályázat 

végeredménye, és hétfőn továbbítja az EHK a pályázatokat az Alapítvány felé 

1.19   Paragi Miklós elmondta a HÖOK Közgyűlés szervezésével kapcsolatos bizottság 

elkészített egy előzetes programtervet (5. csatolt dokumentum). 

1.20  Maszlavér Gábor elmondta, hogy egyeztetett a héten Szabó Zsolttal a Műhely 

főszerkesztőjével a szerződéshosszabbítással kapcsolatosan. Emellett Maszlavér Gábor 

részt vett a Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújításával kapcsolatos megbeszélésen is. 

Elmondta, hogy a zuhanyzó felújítása állagmegőrző karbantartás után egyszerűbbé 

válhatna (nem kellene falat emelni), illetve beszéltek a zajszűrésről (zajvédőfal helyett 

tujasor telepítését javasolják). 

1.21 . Hamvas Mihály elmondta, hogy a héten részt vett a MAFC elnökségi ülésén.  

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

Bizottság/ Doktori Tanács ülésén, ahol a kutatóegyetemi pályázatról beszéltek. 

1.23 Ürögi Tamás beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy az Intersport 

szeretné támogatni az egyetemi sportot, sportolókat, s így hamarosan kidolgozásra kerül 

egy megállapodás. Ezzel kapcsolatosan arra kérte a karok képviselőit, hogy küldjék el 

részére a kari sportnapok dátumát. 

1.24 Kulcsár Bence beszámolt a HKT-vel kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy a 

szervezet a következő EHK ülésre elkészíti a tavalyi év gazdasági beszámolóját, illetve az 

idei évre vonatkozó költségtervet. 

1.25 Kulcsár Bence beszámolt a videóprojekttel kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy az 

előadások tárolására, letöltésére az eddiginél nagyobb szerverre lenne szükség. Emellett 



 

 

felmerült az a lehetőség is, hogy az előadások felkerülhessenek a Youtube-ra. Ezen utóbbi 

megoldási lehetőség lenne a legkedvezőbb, így körbejárjuk, hogyan valósítható meg. 

1.26 Berzlánovich Imre elmondta, hogy az Egyetemi Zöld Kör szeretné, ha a szakdolgozatok, 

diplomamunkák, TDK dolgozatok 2 oldalasan lennének nyomtatva. Az EHK ezen 

kérdésben nem tud tenni semmit, hiszen a szakdolgozatok formai követelményeiről 

minden esetben a tanszékek döntenek, de a Kör kérését tolmácsolja az érintett felelős 

szervezetek felé. 

1.27 Berzlánovich Imre elmondta, hogy a holnap kezdődő Educatio-val kapcsolatban minden 

rendben van, a BME beköltözött a standjára. 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

. 

 

 

Következő EHK ülés: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Szenátus 

 

 

2010. január 28. (csütörtök) 18:00 

héten 

héten 

2010. január 25. (hétfő) 13:00 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2010. január 21. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. MSC-s tárgyak felvétele a BSC képzésben állásfoglalás Hamvas Mihály 

2. E1B válasz Keresztes Péter 

3. Hallgatók egyetemi életbe történő beilleszkedése (kutatóegyetemi pályázathoz) Hülber Attila 

4. TJSZ módosító javaslat Rozgonyi Eszter 

5. HÖOK Közgyűlés Paragi Miklós 

 


