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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. február 11-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 

Vendég: Szabó Imre (DIK igazgató) 

Kimentés: Ürögi Tamás 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre röviden ismertette a Diákközpont általános ügymenetében történt 

változásokat. Elmondta, hogy a Kulturális Titkársággal kapcsolatos átalakítások 

folyamatban vannak (tovább folynak az egyeztetések a szervezet betagozódásával 

kapcsolatban). Támpont Iroda vezetője Süveges Péter és Rozgonyi Eszter egyeztetéseket 

folytatnak a kifizetésekkel kapcsolatos teendőkről. Az EHK közreműködésével a Támpont 

Iroda dolgozói ösztöndíjkalauzt készítenek a hallgatók részére (várhatóan honlap 

formájában). A Karrier Irodában a tavaszi Állásbörze szervezése folyik. Az Adminisztratív 

csoporttal kapcsolatban Szabó Imre megjegyezte, hogy a hét folyamán lezárultak a 

kiadványokkal kapcsolatos beszerzési pályázatok (mostantól kezdve a pályázat nyertesét is 

ki kell hirdetni majd a Magyar Közlönyben). Szabó Imre a pénteki nap folyamán részt vett 

a gazdasági dékánhelyettesi értekezleten. Itt szó volt az MGR-ről (lassan mindenki kap a 

rendszerhez jogosultságot), a kettős bejelentési kötelezettségről (kincstár felé jelenteni kell 

az 1.000.000 Ft feletti értékű számlákat, míg a kincstárnok felé a 10.000.000 Ft feletti 

kifizetéseket) emellett tájékoztatták az értekezlet résztvevőit, hogy a decemberi számlák 

most már teljesen feldolgozásra kerülnek. Szabó Imre elmondta azt is, hogy a jövő hét 

folyamán lezárul a TÁMOP pályázat keretében megpályázható összegekkel kapcsolatos 

végső egyeztetés. A DIK várhatóan támogatást kap a DPR kutatásra, az alumni portál 

létrehozására, illetve tehetséggondozásra. 

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

Éva főigazgató asszony tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy a felsőoktatás mentesül 
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a közbeszerzési moratórium alól (1. csatolt dokumentum). Andor György általános 

rektorhelyettes úr beszámolt a Q2 épülettel kapcsolatos tárgyalásokról, illetve beszélt a Z 

épület hasznosítási lehetőségeiről. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a hétfői rektori tanácson történtekről. Itt szó volt a  

2009. február 22-ei Szenátus napirendi pontjairól. Beszéltek a Képzési kódex 

módosításáról, a kitüntetéses doktori címek adományozásáról; GTK-s és Építőmérnöki 

szakirányú továbbképzési szakok létesítéséről. Emellett Andor György általános 

rektorhelyettes úr itt is beszámolt az egyetemi ingatlanokkal kapcsolatos egyeztetésekről, a 

további tervekről. 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt szó volt a TÁMOP 

pályázatról, illetve rektor úr felhívta a dékánok figyelmét arra, hogy hirdessék saját 

karukon a tanszékek által fizetendő kompenzációs díjakkal kapcsolatos rektori utasítást. 

1.5 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a hétfői nap folyamán Vocskó Mátéval 

tárgyalt a Bogdánfy utcai sporttelepen létesítendő strandröplabda pályával kapcsolatosan. 

Hétfőn megint egyeztetnek majd. 

1.6 Keresztes Péter, Paragi Miklós és Domján Zsolt tárgyaltak Rémai Zsolttal a GMF 

Kollégiumok Osztály új igazgatójával. Megbeszélték, hogy kéthetente egyeztetnek majd a 

futó ügyekről, illetve hamarosan elkészül az osztály stratégiai terve és költségvetése. A 

jövő héten kedden Keresztes Péter, Rémai Zsolt és Kaszásné Mészáros Éva főigazgató 

asszony is egyeztetnek majd a jövőbeni tervekkel, célokkal kapcsolatosan. 

1.7 Keresztes Péter a keddi nap folyamán egyeztetett Balatoni Imrével a kollégiumokban 

történő poroltó kifújások számának visszaszorításával kapcsolatban. 

1.8 Keresztes Péter a keddi nap folyamán beszélt Szoboszlai Mihállyal a Szenátus Oktatási 

Bizottságának vezetőjével.  

1.9 Keresztes Péter a szerdai nap folyamán részt vett egy MISZ-DIK-EHK vezetői 

értekezleten. Itt véglegesítették a költözések rendjét. 

1.10  A mai nap folyamán Keresztes Péter és Maszlavér Gábor egyeztettek a Szakszervezet 

illetve a Közalkalmazotti Tanács vezetőivel. 

1.11  A mai nap folyamán Keresztes Péter és Viszoki Csaba az Építész HK elnöke egyeztettek 

a Bercsényi Kollégiumban lévő klub mosójának felújításáról. 
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1.12  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a mai nap folyamán interjút adott a 

Műhelynek a tanszéki kompenzációs díjak kapcsán. 

1.13  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy az Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Tanácsa 

fellebbezést nyújtott be a kollégiumok felújítására szánt 2.000.000 Ft-ok elköltésével 

kapcsolatos határozati javaslatokhoz (2. csatolt dokumentum). Arra kérte a Belső 

Kollégium Bizottságot, hogy vizsgálja meg megint ezt a kérdést, majd ezek után döntünk a 

fellebbezésről. 

1.14  Kálmán László tájékoztatta az EHK-t, hogy elkészült a Hallgatói Képviseletek Működési 

kereteinek felhasználási rendje című dokumentum (3. csatolt dokumentum), amiről a kari 

gazdasági referenseket már tájékoztatta. 

1.15  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy egyeztetett Hajós Róberttel a GMF 

Üzemeltetési Osztály igazgatójával a K épület aulájának kibérléséről (4. csatolt 

dokumentum). 

1.16   Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2010. február 23-án kerül sor a MAFC 

Küldöttközgyűlésre (5. csatolt dokumentum). 

1.17  Keresztes Péter elmondta, hogy az uszoda bezárása miatt a Testnevelési Központ úszás 

óráit a Kondorosi úti uszodában kell megtartani (6. csatolt dokumentum). Az EHK 

egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy a felmerült 

többletköltségek fedezésére 500.000 Ft-ot kölcsönad a sport alrendszernek, amit később ki 

kell gazdálkodnia. 

1.18  Kálmán László és Kovács András előterjesztették a Kari Hallgatói Képviseletek 

továbbképzési támogatására pályázható pénz megszerzésének feltételeit (7. csatolt 

dokumentum). Ennek alapján a továbbképzésről beszámolót kell készíteni, illetve csatolni 

kell a szállást tartalmazó számla fénymásolatát, és be kell mutatni az eredeti példányt. Az 

EHK a fenti javaslatot egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadta. 

1.19  Keresztes Péter és Marosi Csaba áttekintették a BME Hallgatói Jogviszonyból 

Származó Kollektív Jogok Szabályzatát (8. csatolt dokumentum). A szabályzat most nem 

kerül módosításra, de Marosi Csaba elkészít egy olyan átfogó anyagot, ami BME-n 

meglévő összes hallgatói jogot tartalmazza. 

1.20  Kerkay Péter elmondta, hogy a jövő hét folyamán összehívja a BME Portál Bizottságot. 
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1.21  A hét folyamán felmerültek problémák a TDK kifizetésekkel kapcsolatosan, így Kálmán 

László és Kovács Nándor egyeztetnek majd ezügyben. 

1.22 A hét folyamán felmerült, hogy a Ch épületben lévő közösségi térbe székeket és asztalokat 

kellene beszerezni. Hülber Attila felel azért, hogy felmérésre kerüljenek, mely egyetemi 

közösségi helyekre kellenének bútorok. 

1.23  Az EHK megvitatta a Pro Juventute Universitatis kitüntetésre beérkezett előterjesztéseket. 

A következő előterjesztések érkeztek be határidőre: Csabay Bálint (ÉPK); Lévai Zoltán 

(KSK); Mohi Áron (GPK); Sztankó Krisztián Endre (GPK); Keszler Anita (VIK). A 

határidő után beérkezett előterjesztések: Boros Vazul (ÉMK); Kós Péter (VBK), Deák 

András (VBK); Kemény Sándor (VBK); Charaf Hassan (VIK), Németh Krisztián 

(VIK), Daruka Magdolna (GTK). A későn beérkezett jelöltek közül egy került 

kiválasztásra. A következő szavazatszámok születtek (0-tól különböző): Boros Vazul-8; 

Charaf Hassan-2; Kós Péter-1; Deák András-1; Daruka Magdolna-2, tartózkodás-1. Ezek 

alapján az EHK a következő jelöltek közül választhatott: Csabay Bálint (ÉPK); Lévai 

Zoltán (KSK); Mohi Áron (GPK); Sztankó Krisztián Endre (GPK); Keszler Anita 

(VIK), Boros Vazul (ÉMK). A következő szavazás során a fentiek közül maximum 

három jelöltre lehetett szavazni. Az eredmény a következő lett:  

 Boros Vazul – 10 szavazat 

 Lévai Zoltán – 7 szavazat 

 Keszler Anita- 4 szavazat 

 Mohi Áron – 3 szavazat 

 Sztankó Krisztián Endre – 7 szavazat 

 Csabay Bálint – 11 szavazat 

A következő körben Sztankó Krisztián Endrére és Lévai Zoltánra lehetett szavazni, 

amelynek eredményeképp 6 szavazatot kapott az előbbi, 8 szavazatot az utóbbi és 1 

szavazat érvénytelen volt. A Lévai Zoltánra tartott megerősítő szavazás eredménye: 11-0-

2, 1 érvénytelen. Ezek alapján 2010-ben Pro Juventute Universitatis díjra jelöli az EHK a 

következő személyeket: Boros Vazul, Csabay Bálint, Lévai Zoltán. 
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1.24  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a mai nap 

folyamán részt vett egy akkreditációval, tantárgybefogadással kapcsolatos megbeszélésen, 

ahol elsősorban a különböző határidőkről egyeztettek. Emellett tájékoztatta az EHK-t, 

hogy Szabó Mihály a KTH igazgatója a jövő hétre elkészíti a Tanulmányi Ügyrenddel 

kapcsolatos módosítási javaslatait. 

1.25 . Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a hét folyamán 

több egyeztetésen is részt vett a kifizetésekkel kapcsolatosan, s erről tájékoztatót is tartott a 

megfelelő kari felelősöknek a mi nap folyamán. Emellett a mai nap folyamán részt vett egy 

KTH Hivatalvezetői értekezleten. Itt szó volt a kifizetésekről, a záróvizsgáról, a hallgatók 

átsorolásáról (az egyéni támogatási idő letelte miatt kb. 1100 hallgatót kellett átsorolni 

költségtérítéses státuszba), egyéb a félévindítással kapcsolatos teendőkről. 

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

elmondták, hogy a korábbi üléseken felmerült problémáknak a kollégiumi bejárások során 

megpróbálnak utánanézni, majd megoldási javaslatokat előterjeszteni. Paragi Miklós 

emlékeztette a karokat, hogy a kollégiumi rendezvény naptárak beküldési határideje  

2010. február 12. (péntek). 

1.27 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy további 

egyeztetéseket folytat az Erasmus ösztöndíj kiírásával kapcsolatban. 

1.28  Maszlavér Gábor elmondta, hogy lassan elkészül a hallgatói képviselők, hallgatói 

képviseletek teljesítménymérésével kapcsolatos előterjesztés. Ismét arra kérte az EHK-

sokat, hogy mindenki készítse el a saját területének megfelelő részeket. 

1.29  Kulcsár Bence elmondta, hogy a videóprojektről Műhely cikk készül majd. Tájékoztatta 

az EHK-t, hogy a tagszervezetek elküldték részére költségvetéseiket, de a beérkezett 4-ből 

csak 1 volt rendesen áttekinthető, és előterjesztésre alkalmas. A rendes előterjesztések 

elkészítésének határideje: 2010. február 17. (szerda) 12:00, különben 25%-kal csökken a 

HKT támogatása. 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. A 2/2010 A tanszékek által fizetendő 

kompenzációs díjakkal kapcsolatos rektori utasítás elkészítése során felmerült TVSZ 

módosítási javaslatokkal Hamvas Mihály foglalkozik. 
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2.2 Kálmán László elmondta, hogy 2010. február 16-án 18:00-tól Külső Gazdasági Bizottsági 

ülést tart. 

 

Következő EHK ülés: 

HÖOK Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Teljesítmény alapú bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

 

 

2010. február 25. (csütörtök) 18:00 

héten 

héten 

2010. február 9. (kedd) 10:00 

héten 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2010. február 11. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Közbeszerzési moratórium alóli mentesülés Keresztes Péter 

2. ÉMK fellebbezése a kollégiumi 2.000.000 Ft-os felújítási kerettel kapcsolatosan Keresztes Péter 

3. KHK-k működési keretének felhasználási rendje Kálmán László 

4. K épület aula bérlése Keresztes Péter  

5. MAFC Küldöttközgyűlés meghívó Keresztes Péter 

6. Támogatás az úszásoktatáshoz Keresztes Péter 

7. KHK-k továbbképzési támogatása Kovács András 

8. Kollektív Jogok Szabályzata Marosi Csaba 

9. Pro Juventute Universitatis kari felterjesztések Keresztes Péter  
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