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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. március 18-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 (DIK igazgató) 

Késett: Paragi Miklós 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy az eddig folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos teendőkkel vannak 

továbbra is elfoglalva. Azaz a Támpont Iroda továbbra is folytatja tanácsadó 

tevékenységét, készíti az Ösztöndíjkalauzt; a Karrier Iroda szervezi a tavaszi Állásbörzét 

(117 cég vesz részt az eseményen). Szabó Imre elmondta, hogy a hét folyamán megtörtént 

a Szkéné Közhasznú Nonprofit KFT cégbírósági bejegyzése. Ezzel párhuzamosan felvették 

a kapcsolatot az egyetem jogászaival a színház további működtetésének feltételeiről. Az 

Adminisztrációs csoporttal kapcsolatban Szabó Imre megjegyezte, hogy továbbra is az új 

gazdálkodási rendszer megismerése folyik. Emellett lehetőség nyílhat arra, hogy a Kari 

Hallgatói Képviseletek és az Egyetemi Hallgatói Képviselet megfelelő tisztségviselői 

MGR jogosultságot kapjanak. Szabó Imre arra kérte a karok képviselőit, figyelmeztessék 

saját képviselőiket arra, hogy 2010. március 25-éig mindenki tegyen eleget 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. 

1.2 Keresztes Péter előterjesztette azon javaslatát, hogy a HKT tagszervezetekbe történő 

regisztráció a palyazat.sc.bme.hu oldalon keresztül történjen a jövőben. Ez egyrészt 

megkönnyíti a szervezetek tagjainak nyilvántartását, illetve egyszerűbbé teszi részükre 

folyósított támogatás pontos értékének meghatározását. Az EHK a fenti javaslatot 

egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadta. 

1.3 Keresztes Péter a keddi nap folyamán részt vett egy operatív értekezleten. Itt szó volt a 

tanszékek által fizetendő kompenzációs díjról (egyes karokon nem értenek egyet a 
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bevezetésükkel); illetve egy külföldi egyetem delegációjának látogatásáról. Kaszásné 

Mészáros Éva főigazgató asszony beszámolt arról, hogy Nagy Zoltánné lett az új 

általános főigazgató helyettes. Emellett tájékoztatta az értekezlet résztvevőit arról, hogy a 

márciusi hallgatói kifizetések is időben megérkeztek; illetve az egyetemnek hamarosan gáz 

és villamosenergia közbeszerzést kell lefolytatnia. Andor György általános rektorhelyettes 

úr beszámolt a költségvetéssel kapcsolatos egyeztetésekről. 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a keddi Rektori Tanácson történtekről. Itt áttekintették a  

2010. március 29-ei Szenátus napirendi pontjait. Ezek a következőek: Kognitív 

Tudományok Tanszék GTK-ról TTK-ra költözése; tiszteletbeli doktori cím adományozása; 

szoborállítások; költségvetési anyag. 

1.5 Keresztes Péter a keddi nap folyamán vezetői értekezleten vett részt. Itt az egyetem 2010. 

évi költségvetési anyagát tárgyalták. 

1.6 Keresztes Péter felhívta a tagok figyelmét arra, hogy holnap azaz 2010. március 19-én 

8:00-tól Egyetemi Gazdasági Bizottsági ülés lesz. 

–Paragi Miklós megérkezett- 

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a jövő heti ülésen vendégünk lesz Andor 

György általános rektorhelyettes úr, és bemutatja az egyetem 2010. évi költségvetését. 

1.8 Keresztes Péter a hét folyamán részt vett egy DIK, MISZ, EHK vezetői értekezleten. Itt a 

fénymásoló helyiség kialakításáról és a Szkéné színház további működtetéséről beszéltek. 

1.9 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t arról, hogy a kollégiumok felújítására benyújtott 

KEOP pályázaton a GMF Kollégiumok Osztály 238 millió Ft-ot nyert.  

1.10 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy Andor György általános rektorhelyettes úr 

beszámolója szerint a XI. kerületi önkormányzat közgyűlése egyhangúan elfogadta a 

Hauszmann utcai sporttelep megvásárlását. 

1.11  Keresztes Péter felhívta Hülber Attila figyelmét arra, hogy 2010. március 25-én 

(csütörtökön) 17:00-tól EL Sportcsarnokkal kapcsolatos bizottsági ülés lesz. 

1.12  A Hallgatói Képviseletek teljesítményalapú felmérésének végrehajtásával Maszlavér 

Gábor foglalkozik. 

1.13  Keresztes Péter arra kérte Ürögi Tamást, hogy a következő EHK ülésre tegye meg 

javaslatát az Egyetemi Sportbizottság tagjaival kapcsolatosan. 
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1.14  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol áttekintették a TVSZ módosítási javaslatokat. 

Emellett Hamvas Mihály tájékoztatta az EHK-t, hogy megszületett a 2009/2010-es tanév 

őszi félvére vonatkozó OHV eredmény. Egyetemi szinten a kérdőívek kitöltöttsége 46 % 

körül alakult (a Vegyészmérnöki Karon a kitöltöttség mérték átlépte az 50%-ot); s a 

végeredmények hamarosan felkerülnek a Diákközpont honlapjára. 

1.15  Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy kiírásra 

kerültek a 2009/2010-es tanév őszi félévre vonatkozó különeljárási díjak. Szabó Mihály, a 

KTH igazgatójának tájékoztatása alapján A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló 

rektori utasítás alapján eljárva több, a vizsgáról való távolmaradással kapcsolatos díjtétel 

kiírása nem volt jogos (1. csatolt dokumentum). Így az EHK álláspontját kérte a 

következőkben: Javasolják törölni a következő esetekben kiírt különeljárási díjat: 

 A vizsgaalkalom a BKV sztrájk idejére esett (2010. 01.12- 2010. 01. 15) 

 A tanszék kivette a pipát a „Beszámít a vizsgába” jelölőnégyzetből. 

 A tanszék listát küld a KTH-nak, amelyben közli azon hallgatók, tantárgyak és 

vizsgaalkalmak adatait, amelyeknél nem a vizsgaalkalomhoz vitte be a hallgató 

érdemjegyét. 

 A tanszék listát küld a KTH-nak, amelyben közli azon hallgatók, tantárgyak és 

vizsgaalkalmak adatait, amelyeknél nem kellett vizsgabejegyzést tegyenek. 

Az EHK a fenti javaslatokkal egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után egyetértett. 

Rozgonyi Eszter beszámolt a kifizetésekkel kapcsolatban történtekről, illetve elmondta, 

hogy a jövő hét folyamán Belső Juttér Bizottsági ülést tart 

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

Domján Zsolt elmondta, hogy a PPP-s kollégiumokban megnyitottak a büfék, illetve az 

üzemeltetéssel kapcsolatban megkezdődtek az egyeztetetések a KHK-k és az üzemeltető 

között. Domján Zsolt tájékoztatta az EHK-t, hogy a FIR-ben nyomon követhetővé váltak a 

kollégiumi büntetőpontok. Paragi Miklós arra kérte a karokat, hogy küldjék el Rémai 

Zsoltnak a GMF Kollégiumok Osztály igazgatójának a kari napok főrendezőinek nevét. 

2010. március 23-án 18:00-kor sor kerül egy kollégiumi mentori megbeszélésre. Paragi 

Miklós előterjesztette a GMF Kollégiumok Osztály költöztetésére vonatkozó javaslatát  

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.tajfutofesztival.hu/logo/ehk.jpg&imgrefurl=http://www.tajfutofesztival.hu/logo/&usg=__NitWSXQqdkBtjOvGSvwv2duobR0=&h=225&w=250&sz=13&hl=hu&start=1&um=1&tbnid=2E0Ya0ppU-3YoM:&tbnh=100&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dehk%2Blogo%26hl%3Dhu%26cr%3DcountryHU%26sa%3DN%26um%3D1


 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.I.em.41. 

Hallgatói Önkormányzat Tel.: 463-3836, Fax: 463-3718 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu 

 

(2. csatolt dokumentum). Az előterjesztést az EHK megvitatta, majd egyhangú, 16-0-0 

arányú szavazás után megszavazta. 

1.17   Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a jövő hét folyamán sor kerül a GMF 

Kollégiumok Osztály igazgatóhelyettesi posztjára pályázók meghallgatására. Az egyhangú 

16-0-0 arányú szavazás után Hubay Mátyást javasolja erre a posztra. 

1.18  Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Előterjesztette az 

Ausztráliai Egyetem által meghirdetett pályázat eredményére vonatkozó javaslatát. A 

beérkezett 3 pályázatot a következőek alapján rangsorolta a bizottság: első helyen 

támogatta a hiánytalan pályázatot benyújtott hallgatót, második helyen az adatlapot nem 

benyújtó hallgatót; harmadik helyen a nem megfelelő nyelvvizsgával rendelkező hallgatót. 

A fenti sorrendet az EHK 15-0-1 arányú szavazás után támogatta. 

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

2010. március 29-ei elnökségi ülésen kerül sor a májusi HÖOK Közgyűlés megrendezésére 

vonatkozó pályázat kiírására. Elmondta, hogy a mai napon szerzett értesülései alapján a 

nagy egyetemek nem tudnak megegyezni abban, ki hány főt delegáljon a MAB nagy, 

tudományterületi bizottságaiba. Maszlavér Gábor elmondta, hogy a tavaszi vezetőképző 

témai között szerepel majd a néhány nagyobb egyetem (BME, BCE, Miskolci Egyetem, 

Szent István Egyetem-Győr, Szegedi Tudományegyetem) elektronikus szociális 

rendszerének bemutatása; illetve az ÁSZ jelentés. 

1.20 Maszlavér Gábor beszámolt a Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújításával kapcsolatban 

történtekről. Elmondta, hogy a 10.000.000 Ft összértékű állagmegóvó karbantartás 

keretében sor kerül eresztisztításra, a nagyterem negyedik falának cseréjére; tujasor 

telepítésére, kisebb javításokra. Ezen munkák a nyári szezon kezdetéig megvalósulnak 

majd. Ezen felül a hét folyamán egyeztettek a nagyobb, elsősorban a vizesblokkok cseréjét 

érintő felújításról is. Várhatóan az ezzel kapcsolatos engedélyezési tervek 2 héten belül 

elkészülhetnek, de a munkák csak 2011. nyarára fejeződnek majd be. 

1.21  Kovács András elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán sor került a kari gazdasági 

felelősök első számonkérésére a Hallgatói Képviseletek teljesítménymérésén belül. 

1.22  Kerkay Péter beszámolt a BME Portállal kapcsolatos egyeztető folyamatok jelenlegi 

állásáról. Elmondta, hogy felvették a kapcsolatot Helybéli Zoltánnal, a TIO vezetőjével, 

aki majd minden szükséges adatot biztosítani tud a részükre. 
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1.23  Ürögi Tamás beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy a jövő hét 

folyamán rendkívüli MAFC elnökségi ülésen vesz majd részt. Emellett tájékoztatta az 

EHK-t, hogy a Testnevelési Központ dolgozóival a hét folyamán bejárták az egyetemi 

sportlétesítményeket. 

1.24  Paragi Miklós elmondta, hogy 2010. március 22-én 17:00-tól a HÖOK Közgyűlés 

megszervezésére vonatkozó pályázat elkészítésére bizottsági ülést tart. 

1.25  Domján Zsolt tájékoztatta az EHK-t, hogy a legutóbb benyújtott pályázaton a 

szakkollégiumok közül a Szentgyörgyi Albert Szakkollégium, illetve a Menedzsment 

Szakkollégium nyertek. 

1.26  A Tudományos Bizottság 2010. március 23-ai ülésén Kovács Nándor helyett Keresztes 

Péter vesz részt. 

1.27  Hülber Attila elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán részt vett egy egyeztetésen az 

Erasmus ösztöndíjakkal kapcsolatosan. Itt az Erasmus helyek karok közötti szétosztásáról 

beszéltek. 

1.28  Hülber Attila tájékoztatta az EHK-t, hogy bejárta a CH épület közösségi helyiségeit, s 

hamarosan előterjesztést készít a bebútorozásukkal kapcsolatban. 

1.29  Kulcsár Bence tájékoztatta az EHK-t, hogy a HKT ismét Dienes Ádámot választotta 

elnökének. 

1.30  Berzlánovich Imre előterjesztette az Egyetemi Öntevékeny Körök által benyújtott 

pályázatokat (3. csatolt dokumentum). Az EHK megvitatta a beérkezett anyagot, majd 

egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után a következő tételeket ítélte meg: 

 BME Építéstudományi Egyesület: 24.000 Ft (munkavédelmi sisak) plusz 

plakátnyomtatás 

 BME Női futball Kör: 89.000 Ft (terembérlet, kitűző, érem, oklevél) 

 BME Mászókör: 144.560 Ft (terembérleti díj, amortizációs költségek, póló) 

 BME Néptánckör: 226.000 Ft (terembérlet, oktató díj, viseletkölcsönzés, 

zenekari díj) 

 BME Angyalai Motoros Klub: 10.000 Ft (klubkártya) 

 Egyetemi Zöld Kör: 39.000 Ft (matrica, molinó, nyomtatási költség) 

 Műsajt: 15.000 FT (plasztik kártya) plusz plakátnyomtatás 
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Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. A HJB koncepcióval kapcsolatos anyag 

véleményezése Marosi Csaba feladata. 

2.2 Az EHK-s beszámolók leadási határideje: 2010. március 26. 12:00. 

 

 

Következő EHK ülés: 

HÖOK Bizottság: 

Belső Juttér Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Külső Szociális Bizottság: 

 

 

2010. március 25. (csütörtök) 18:00 

2010. március 22. (hétfő) 17:00 

2010. március 24. (szerda) 14:30 

héten 

2010. március 23. (kedd) 14:30 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2010. március 18. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. KTH levél Keresztes Péter 

2. GMF KO költözése Paragi Miklós 

3. Egyetemi Öntevékeny Körök pályázata Berzánovich Imre 
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