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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. február 25-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 (DIK igazgató), Simon Vilmos (EHB/DT doktorandusok választott 

szavazati jogú tagja) 

Korábban távozott: Ürögi Tamás, Kerkay Péter 

Későn érkezett: Paragi Miklós 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Simon Vilmos (doktorandus hallgatók által delegált szavazati jogú tag) beszámolt az 

Egyetemi Habilitációs Bizottság/ Doktori Tanács eltöltött féléves munkájáról. Elmondta, 

hogy a félév folyamán elsősorban két témakör érintette jelentősen a doktorandus 

hallgatókat: igyekeznek a doktori eljárás körüli adminisztrációs teendőket egyszerűsíteni 

(több ponton is megpróbálnak elektronikus ügyintézést bevezetni); indul egy új pályázati 

lehetőség doktorandus hallgatók részére, amely keretein belül bemutathatják kutatási 

területüket. Ezen utóbbi pályázati rendszer szempontrendszerének kialakításában kérte az 

EHK segítségét és véleményét. 

1.2 Szabó Imre röviden ismertette a Diákközpont általános ügymenetében történt 

változásokat. Elmondta, hogy a Kulturális Titkársággal kapcsolatos átalakítások 

folyamatban vannak (várhatóan a MISZ Nonprofit KFT egy leányvállalata működteti majd 

a színházat). Támpont Irodával kapcsolatban megjegyezte, hogy az első ösztöndíj 

kifizetések megtörténtek. A Karrier Irodában a tavaszi Állásbörze szervezése folyik. Szabó 

Imre megjegyezte, hogy a HKT egyes tagszervezetei erőteljes, a Karrier Irodához hasonló 

tevékenységet folytatnak, amit nem lenne szabad a továbbiakban engednünk. Az 

adminisztrációs csoporttal kapcsolatban Szabó Imre elmondta, hogy az új gazdálkodási 

rendszer, az MGR lassan fejlődik. Elmondta azt is, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Tábor 

esetében várhatóan lehetőség lesz 10.000.000 Ft értékben tervszerű karbantartási 
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munkálatok elvégzésére. Szabó Imre felhívta a karok figyelmét arra, hogy 2010. március 

közepétől változik majd a leltárköteles eszközök számlabefogadása; illetve a kisértékű 

anyagraktárban lévő eszközök beszerzése. 

1.3 Keresztes Péter a hétfői nap folyamán részt vett operatív értekezleten, illetve az EHK-s 

delegáltakkal együtt a Szenátus ülésén. 

1.4 Keresztes Péter a hétfői nap folyamán részt vett a vezetői értekezleten. Itt Pipek János, a 

Természettudományi Kar oktatási dékánhelyettese tartott előadást a felzárkóztató 

kurzusokkal kapcsolatos felmérésről. Kaszásné Mészáros Éva főigazgató asszony 

tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy újabb lejelentéseket kell küldeni az egyetemről 

az OKM felé. Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a vezetői értekezleten tett 

egyeztetéseknek megfelelően megszületett az a rektori utasítás, melynek értelmében a 

normatívával kapcsolatos kifizetések esetében a KTH igazgatója az utalványrendelet 

aláírója a karok dékánjai helyett (1. csatolt dokumentum). 

1.5 Keresztes Péter a hét folyamán részt vett a DIK-MISZ-EHK vezetői értekezleten. 

1.6 Keresztes Péter a mai nap folyamán Andor György általános rektorhelyettes úrral és 

Vince Pállal, a Testnevelés Központ igazgatójával egyeztetett a sportkoncepcióval 

kapcsolatosan. 

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten írt egy levelet Kaszásné Mészáros 

Éva főigazgató asszonynak a kollégiumi térítési díj befizetésével kapcsolatosan (2. csatolt 

dokumentum). Arra kérte a főigazgató asszonyt, hogy a februári-márciusi kollégiumi 

térítési díjak befizetési határideje legyen meghosszabbítva, amennyiben a február 26-ai 

kifizetések nem érkeznek meg időben a hallgatókhoz. Ugyanakkor főigazgató asszony 

megígérte neki, hogy a február 26-ai kifizetések időben megékeznek majd. 

1.8 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten aláírta a Balatonlellei Ifjúsági 

Táborral kapcsolatos együttműködési szerződést a BME FDSZ és a BME Érdekképviseleti 

Iroda képviselőivel (3. csatolt dokumentum).  

1.9 Medvey Ádám előterjesztette az utazási pályázattal kapcsolatos anyagot (4. csatolt 

dokumentum). Az EHK támogatja azon terveket, hogy a MŰHAL Alapítvány kiírjon egy 

ilyen pályázatot. A pályázat célja azon hallgatók támogatása, akik külföldön, egyetemünk 

képviseletében tartanak szakmai előadást. Felmerült egy olyan javaslat is, hogy a 

szállásköltségeket is támogassuk a pályázat keretein belül, de ezt az EHK 5-7-3 arányú 
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szavazás után nem fogadta el. Végül az előterjesztést az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú 

szavazás elfogadta, és kiírásra javasolta. 

–Paragi Miklós megérkezett- 

1.10  Medvey Ádám előterjesztette az Egyetemi BME ösztöndíj 2009/2010-es tanév tavaszi 

félévre vonatkozó pályázati kiírását (5. csatolt dokumentum). A pályázat pontrendszere az 

eddigi félévektől eltérően nem tartalmaz közéleti, illetve sporttevékenység esetén kapható 

pontokat. 4-9-3 arányú szavazás után az EHK sem támogatta a közéleti tevékenység 

figyelembe vételét a pályázatban. Az EHK végül egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után 

támogatta a pályázat kiírását. 

1.11  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a jövő héten 

egyeztet Jobbágy Ákos oktatási igazgató úrral a TVSZ módosító javaslatokról. Illetve 

jövő héten részt vesz majd egy oktatási dékánhelyettesi értekezleten is, ahol a tanszékek 

által fizetendő kompenzációs díjakkal kapcsolatos rektori utasításról, illetve a felzárkóztató 

matematika tárgyakról lesz szó. 

1.12  Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

továbbra is figyelemmel kísérte a kifizetéseket. Emellett előterjesztette a 2009/2010-es 

tanév tavaszi félév szociális pályázatainak eredményét (6. csatolt dokumentum). Ez alapján 

az idei félévben azon hallgatók részesülnek szociális támogatásban, akik legalább 46 

szociális ponttal rendelkeznek. A támogatás minimális összege 6500 Ft, maximális 

összege: 23800 Ft. Az idei félévben 47, az első félévére beiratkozott MSc-s hallgató 

részesül majd alaptámogatásban. Az EHK a fenti előterjesztést egyhangúlag, 16-0-0 

arányban elfogadta. 

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

Elmondták, hogy a Belső Kollégiumi Bizottság újratárgyalta a kollégiumi 2.000.000 Ft-os 

felújítási kerettel kapcsolatos előterjesztést, és álláspontja nem változott. Azaz továbbra is 

azt javasolják, hogy az eddig el nem költött támogatásnak csak 75%-át lehessen 

felhasználni az idei évben. A következő két lehetőségre törtémt listás szavazás: az elmúlt 

évekről megmaradt összeg 25%-a kerüljön elvonásra, illetve ne történjen elvonás. Az 

előbbire 8, az utóbbira 12 szavazat érkezett, így az EHK azt a határozatot hozta, hogy nem 

történik elvonás a megmaradt keretből. Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a 

jövőben a kollégiumi felújítási keret terhére történő felújítások esetében az EHK mindig 
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felállít majd egy pioritási listát. Ennek értelmében a KHK-knak a felújítási igényeiket az 

EHK részére kell megküldeniük. Domján Zsolt tájékoztatta az EHK-t, hogy a fegyelmi 

felelősök már megkapták a fegyelmi kártyáikat. Paragi Miklós elmondta, hogy hamarosan 

mentorgyűlés lesz majd. 

1.14  Medvey Ádám elmondta, hogy 2010. március 3-án 10:00-tól Belső Pályázati Bizottsági 

ülést tart. 

-Ürögi Tamás ás Kerkay Péter távoztak- 

1.15  Hülber Attila elmondta, hogy a mai nap folyamán tárgyalt az ESN képviselővel az 

Erasmus hallgatók támogatásával kapcsolatban. 

1.16   Hülber Attila találkozott egy építész oktatóval a makettpályázat kapcsán. További 

egyeztetések szükségesek ebben a témában. 

1.17  Hülber Attila a hét folyamán egyeztetett Gál Tiborral az egyetemen lévő közösségi 

helyiségek bútorozásával kapcsolatban. A jövő hét folyamán ismét felmérésre kerülnek 

ezek a helyiségek. 

1.18  Maszlavér Gábor tájékoztatta az EHK-t, hogy elkészült a Hallgatói Képviseletek 

teljesítményének mérésével kapcsolatos anyag (7. csatolt dokumentum). Az ezzel 

kapcsolatos véleményeket jövő hét keddig várja. 

1.19  Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy lezajlott a 

HÖOK Közgyűlés. A tavaszi HÖOK vezetőképző témái között szerepel majd az ÁSZ 

jelentés, a Szárny és Teher című oktatás háttéranyag. 

1.20  Kovács András elmondta, hogy kedden részt vett a MAFC küldött közgyűlésen. Itt 

megválasztották az új elnökséget: Bretz Gyula elnök; Palkovics László tanárelnök; Ürögi 

Tamás elnökségi tag; Kovács András a Felügyelő Bizottság tagja. 

1.21  Paragi Miklós elmondta, hogy a hét folyamán ismét tartott egy bizottsági ülést a HÖOK 

Közgyűlés megszervezésére benyújtandó pályázattal kapcsolatosan. 

1.22 Kulcsár Bence beszámolt a videós projekt jelenlegi állásáról (8. csatolt dokumentum). 

1.23  Kulcsár Bence beszámolt a Hallgatói Külügyi Testülettel kapcsolatban történtekről. 

1.24  Berzlánovich Imre beszámolt az öntevékeny körökkel kapcsolatban történtekről. 

Előterjesztette a z Egyetemi Öntevékeny Körök 2009/2010 tavaszi félévre vonatkozó 

pályázati kiírását (9. csatolt dokumentum). Az EHK az előterjesztést egyhangúlag, 14-0-0 

arányban elfogadta. Berzlánovich Imre elmondta, hogy az Egyetemi Zöldkör szeretne egy 
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díjat alapítani a tanszékek részére. Az EHK egyhangú, 14-0-0 arányú szavazás után úgy 

határozott, hogy támogatja ezen ötletet, de részletes kidolgozását szükségesnek tartja. 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját.  

 

Következő EHK ülés: 

HÖOK Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Belső Juttér Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Belső Pályázati Bizottság: 

 

2010. március 4. (csütörtök) 18:00 

héten 

héten 

2010. március 3. (szerda) 15:00 

héten 

2010. március 3. (szerda) 10:00 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

  

Budapest, 2010. február 25. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Főigazgatói körlevél az utalványozásról Keresztes Péter 

2. Levél a kollégiumi díj befizetési határidejének meghosszabbításáról Keresztes Péter 

3. Együttműködési megállapodás a BME FDSZ-szel Keresztes Péter 

4. Utazási pályázat Medvey Ádám  

5. EBME pályázati kiírás 09/10 tavasz Medvey Ádám 

6. Szociális támogatás pályázatok eredménye 09/10 tavasz Rozgonyi Eszter 

7. KHK-k teljesítményének mérése Maszlavér Gábor 

8. Videós projekt Kulcsár Bence 

9. Egyetemi Öntevékeny Körök pályázati kiírása 09/10 tavasz Berzlánovich Imre  
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