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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. március 4-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) 

Késett: Berzlánovich Imre, Paragi Miklós, Ürögi Tamás 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre röviden ismertette a Diákközpont általános ügymenetében történt 

változásokat. Elmondta, hogy a Kulturális Titkárság működtetésére Nonprofit Kft alakul; a 

Támpont Iroda továbbra is a szokásos tanácsadó feladatait végzi; a Karrier Iroda szervezi 

az Állásbörzét; az Adminisztratív csoport tekintetében nem történt újdonság. Szabó Imre 

2010. február 26-án részt vett egy gazdasági dékánhelyettesi ülésen, ahol az MGR jelenlegi 

állapotáról adtak tájékoztatást. 

1.2 Keresztes Péter megköszönte a karoknak, hogy határidőre beküldték a tanulmányi 

ösztöndíj kiosztásával kapcsolatos tájékoztató leveleiket (1. csatolt dokumentum). 

1.3 Keresztes Péter a hétfői nap folyamán részt vett az operatív értekezleten. Itt Andor 

György általános rektorhelyettes úr bemutatta a 2010. évi költségvetéssel kapcsolatos 

anyagot. Emellett beszéltek a Hauszmann utcai Sportcsarnok eladásáról (jelenleg nincs 

előrelépés); a következő 3 évre vonatkozó, az egyetem különböző tevékenységeit érintő 

ütemterv elkészítéséről; a tanszékek által fizetendő kompenzációs díjról (várhatóan a 

likviditási alapba kerül majd a befizetett pénz). 

1.4 Keresztes Péter a hétfői nap folyamán részt vett egy vezetői értekezleten. Itt is beszéltek a 

költségvetésről. Keresztes Péter tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy sajnos még 

mindig vannak a tavalyi OTDK-val kapcsolatos kifizetési problémák. Kulcsár Béla, a 

Közlekedésmérnöki Kar dékánja beszámolt arról, hogy az Alföldi Iparfejlesztési 

Alapítvánnyal közösen pályázatot nyújt majd be. Becker Gábor, az Építészmérnöki Kar 

dékánja ismét felvetette, hogy az egyetem támogassa a történelmi campus felmérését. 
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1.5 Keresztes Péter a hét folyamán részt vett az EHK-DIK-MISZ vezetői értekezleten. Itt 

beszéltek a BME Printer Nonprofit KFT megalakulásáról (aláírásra került a fénymásoló 

helyiséggel kapcsolatos bérleti szerződés). Várhatóan 2010. április 1-jén már ki is nyithat a 

fénymásoló. Emellett szó volt a Szkénészínház működtetésére megalakuló Nonprofit Kft-

ről is; illetve a Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújításáról (egyre több probléma merül fel a 

korábbi tervekkel kapcsolatban). 

–Paragi Miklós megérkezett- 

1.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy megkezdődött a MŰISZ kontra MISZ 

Iskolaszövetkezet perének második köre (2. csatolt dokumentum). 

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy az oktatási dékánhelyettesek által tett 

módosító javaslatok alapján elkészült a 2/2010, azaz a tanszékek által fizetendő 

kompenzációs díjakkal kapcsolatos rektori utasítás legújabb változata 6/2010 néven  

(3. csatolt dokumentum). A módosító javaslatban bizonyos díjtételeket megemeltek, míg 

másokat egy adott összegben maximalizáltak. 

– Berzlánovich Imre megérkezett- 

1.8 Az EHK egyhangúan támogatta, hogy azon hallgatók, akik a 2009/2010-es tanév őszi 

féléve folyamán felvettek nyelvi tárgyakat, de már nem volt nyelvi kreditjük, fizessék ki a 

nyelvoktatással kapcsolatos rektori utasítás által kirovandó különeljárási díjat.  

1.9 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten kötött egy megállapodást Hajós 

Róberttel, a GMF Üzemeltetési Osztály vezetőjével. Ez alapján minden hallgatói célú 

rendezvénnyel kapcsolatos teremigényléshez szükséges az EHK elnökének jóváhagyása. 

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

Keresztes Péterrel együtt elkészítette a HKT tagszervezetei által folytatható 

tevékenységek listáját (4. csatolt dokumentum). Ezen listára azért volt szükség, mert a 

következő néhány hétben 3 tagszervezet is szeretne olyan rendezvényt szervezni, amely 

nem kifejezetten köthető az alaptevékenységükhöz. Az EHK megvitatta a fenti listát, majd 

11-0-4 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy a dokumentumban felsorolt  

5 pont a HKT tagszervezeteinek tevékenységére vonatkozó deklaráció. 

1.11  Kerkay Péter beszámolt a BME Portállal kapcsolatos bizottsági ülésről. Elmondta, 

egyeztetnie kell Helybéli Zoltánnal, a TIO vezetőjével arról, hogy pontosan milyen 

informatikai fejlesztéseket tervez az egyetem, illetve milyen technikai feltételek állnak 
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jelenleg rendelkezésre. Emellett beszámolt arról is, hogy lassan készül a rendszer 

specifikációja is. 

1.12  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten részt 

vett egy oktatási dékánhelyettesi értekezleten. Itt Pipek János, a Természettudományi Kar 

oktatási dékánhelyettese tartott tájékoztatót a felzárkóztató tárgyakról. Végül a bizottság 

arra az álláspontra jutott, hogy a TTK egyeztet ezen témakörben az EHK-val. Emellett a 

hét folyamán Hamvas Mihály többször is egyeztetett Jobbágy Ákos oktatási igazgató 

úrral a TVSZ módosító javaslatokról. Felmerültek a következő javaslatok: n*15 kredites 

szűrő pontosabb szabályozása; a tárgyfelvételek számának korlátozása; a félévközi 

jegyes/vizsgás tárgyak jobb elkülönítése; a méltányosság kérdése; TDK-ért esetlegesen 

szabadon választható kredit adása. Emellett felül kell vizsgálni a nyelvoktatással 

kapcsolatos rektori utasítás bizonyos pontjait is. 

1.13  Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a  

2010. február 26-ai kifizetési időpontot végül is sikerült tartani, így a hallgatók időben 

megkapták az első kifizetéssel történő utalásokat. Emellett tájékoztatta az EHK-t arról is, 

hogy 2010. március 10-ei kifizetésre vonatkozó kifizetési listákat is továbbította a 

megfelelő személy felé. Rozgonyi Eszter a szerdai nap folyamán tartott egy Belső Juttér 

Bizottságot, ahol beszéltek az átsorolásról illetve a Pénzügyi Ügyrendről. Rozgonyi Eszter 

a mai nap folyamán részt vett egy KTH Hivatalvezetői értekezleten. Itt szó volt a 

kifizetésekről (NEPTUN-NEXON-MGR rendszerek miatt nem biztos, hogy minden 

hallgató esetében meg tudnak történni a kifizetések); a különeljárási díjak kirovásáról; a 

hallgatók nyelvi kreditjeinek megállapításáról; a saját/nem saját hibás utólagos 

tárgyfelvételekről; a március 15-ei létszámstatisztikáról. 

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

Elmondták, hogy a szerdai nap folyamán Rémai Zsolt, a GMF Kollégiumok Osztály 

igazgatójának társaságában részt vettek a műszaki ellenőrök részére tartott megbeszélésen. 

Paragi Miklós a kollégiumok felújítására szánt 2.000.000 Ft-ok felhasználásáról készít 

egy anyagot, amit az EHK következő ülésén tárgyal majd. Paragi Miklós tájékoztatta az 

EHK-t, hogy a kollégiumi mentorok részvételével megbeszélést tart majd 2010 március 

23-án 18:00-tól. Domján Zsolt tájékoztatta az EHK-t, hogy a PPP-s kollégiumokban a mai 
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nap reggelén kinyitottak a büfék. Domján Zsolt elmondta, hogy a létszámkorláttal 

kapcsolatos egyeztetések jelenleg megakadtak. 

1.15  Medvey Ádám előterjesztette a japán Waseda egyetemmel kapcsolatos pályázatra 

beérkezett anyagot. Egy hallgató pályázott, aki megfelel a kritériumoknak, illetve a 

pályázati anyaga is rendben van. Az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatta a 

hallgató kiutazását. Emellett elmondta, hogy a Belső Pályázati Bizottság jelenleg a 

különböző pályázatok pontozási rendszerének felülvizsgálatával foglalkozik. Az EHK 

egyetértett azzal, hogy azon Erasmus ösztöndíjra jelentkező hallgatók, akik nem tartották 

be a határidőt, lemaradtak a pályázatról. Az Erasmus ösztöndíjjal kapcsolatos végleges 

pályázati anyagok benyújtási határideje: 2010. március 16. 

1.16   Maszlavér Gábor előterjesztette a Hallgatói Képviseletek teljesítményének mérésével 

kapcsolatos anyagot (5. csatolt dokumentum). Az anyaggal kapcsolatban a következő 

módosító javaslatok érkeztek): 

 a zárthelyiben előforduló szabályzati anyag: csak TJSZ, TVSZ, HÖK 

Alapszabály; a korábbi nagyobb szabályzati csomag. Az előbbire 5, az utóbbira 

11 szavazat érkezett, így a korábbi évekkel megegyezően a nagyobb szabályzati 

csomag kerül számonkérésre. 

 évente 1, vagy évente 2 zárthelyi legyen. Az előbbire 9, az utóbbira 6 szavazat 

érkezett, így évente 1 zárthelyi megírására kerül majd sor. A zárthelyire a Kari 

Hallgatói Képviseletek kérdésjavaslatokat küldhetnek előre meghatározott 

formában. 

Az EHK végül a fenti módosításokkal 13-0-2 arányban elfogadta az előterjesztést. 

1.17  Az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy  

50.000 Ft-ot költ egy jelentkezős/regisztrációs szoftver elkészítésére. 

1.18  Berzlánovich Imre előterjesztette a Zöld Tanszék Díj alapítására vonatkozó javaslatát  

(6. csatolt dokumentum). Ez alapján évente kétszer az Egyetemi Zöld Kör javaslatára az 

EHK Zöld Tanszék Díjat ítél oda. A díj alapítását az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú 

szavazás után elfogadta. 

–Ürögi Tamás megérkezett- 

1.19  Ürögi Tamás előterjesztette a kollégiumi tornatermek bérleti díjára vonatkozó anyagát  

(7. csatolt dokumentum). Ez alapján a tornatermek bérleti díjainak differenciálására kerül 
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majd sor termenként és időszakonként. Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után 

azt a határozatot hozta, elfogadja a differenciált díjakat, majd hivatalos levélben megkéri a 

Főigazgató asszonyt, hogy módosítsa a 30/2009 (IX. 30.) Főigazgatói körlevelet. 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Az EHK 10-2-4 arányú szavazás után úgy döntött, hogy beszerez egy iratmegsemmisítőt az 

EHK iroda külső részébe. 

 

 

Következő EHK ülés: 

HÖOK Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

 

 

2010. március 18. (csütörtök) 18:00 

héten 

héten 

héten 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2010. március 4. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Kari tanulmányi ösztöndíjosztási elvek Keresztes Péter 

2. MŰISz kontra MISZISZ második kör Keresztes Péter 

3. 6/2010 rekt. utas. a tanszéki kompenzációs díjról Keresztes Péter 

4. HKT tagszervezeteire vonatkozó tevékenységlista Kulcsár Bence  

5. KHK-k teljesítménymérése Maszlavér Gábor 

6. Zöld Tanszék Díj alapítása Berzlánovich Imre 

7. 
Tornatermek bérleti díja Ürögi Tamás/  

Paragi Miklós 
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