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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. március 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: Andor György (általános rektorhelyettes) 

Késett: Paragi Miklós 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Andor György általános rektorhelyettes úr bemutatta az Egyetem 2010. évi költségvetését 

(1. csatolt dokumentum). 

–Paragi Miklós megérkezett- 

1.2 Az EHK áttekintette a 2010. március 29-ei Szenátus napirendi pontjait. Ezek a következők: 

Javaslat Szinnyei József-díj adományozására; József Nádor emlékérem adományozására; 

„Az Egyetemért” („Pro Universitate”) kitüntetés adományozására; „Tiszteletbeli Doktor” 

címek adományozására. A BME 2010. évi költségvetése, ehhez kapcsolódva az 

Intézményfejlesztési Terv kapcsolódó részének módosítása, valamint a Költségvetési 

Szabályzat elfogadása; Javaslat a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kognitív 

Tudományi Tanszék Természettudományi Karra helyezésére, és a kari szervezeti és 

működési szabályzatok ezzel összefüggő átalakítására, valamint az áthelyezéssel 

összefüggő átmeneti intézkedésekre; Szoborállítás Barta István emlékére; Egyebek. 

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

György általános rektorhelyettes úr beszámolt a költségvetéssel kapcsolatban folytatott 

egyeztetésekről. 

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

Ákos oktatási igazgatóhelyettes úr tájékoztatta az értekezlet résztvevőit a BSc szakok kari 

felmérésének kiértékeléséről. Emellett az igazgató úr tájékoztatta az értekezlet résztvevőit 

a felmerült TVSZ módosító javaslatokról (a tárgyfelvételek számának korlátozása); beszélt 

az írásos segédanyagok hiányáról; illetve a részképzésben részt vevő hallgatók 
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tantárgybefogadásáról (kevés kreditet tudnak befogadtatni a hallgatók). Andor György 

általános rektorhelyettes úr itt is beszélt a költségvetésről (különtámogatások). Beszéltek a 

professor emeritusok problémájáról; illetve a kutatóegyetemi pályázatról (Manherz Károly 

szakállamtitkár úr tájékoztatója). 

1.5 Keresztes Péter részt vett egy EHK-DIK vezetői értekezleten, ahol a Balatonlellei Ifjúsági 

Tábor üzemeltetéséről egyeztettek. 

1.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy egy egyetemi oktató felhívta rektor úr 

figyelmét arra, hogy az egyik honlapon nem odaillő tartalmat fedezett fel. Keresztes Péter 

ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a jövő hét folyamán elbeszélget a honlap 

üzemeltetőjével, illetve arra kérte a karokat, hogy az egyetemi domain-nel rendelkező 

honlapok tartalomfejlesztésénél alapos körültekintéssel járjanak el. 

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a HKT egyes tagszervezetei részt vettek egy 

konkurens Állásbörzén, emiatt a Műegyetemi Állásbörzén már nem kapnak standot. 

1.8 Kulcsár Bence és Keresztes Péter elmondta, hogy a HKT ESN tagszervezete szeretne 

2011-ben egy nemzetközi konferenciát megrendezni. Erről egy anyagot készítenek majd, 

amiben leírják a rendezvény pontos paramétereit (célját, költségvonzatát…).  

1.9 Ürögi Tamás beszámolt az Egyetemi Habilitációs Bizottságon/Doktori Tanácson 

történtekről. Itt szó volt a TDK, szakkollégiumok, doktori iskolák támogatására szánt keret 

felosztásáról (ezzel kapcsolatosan feláll majd egy bizottság Levendovszky János 

vezetésével); a doktorandusoknak szóló pályázat kiírásáról. 

1.10  A tavaszi HÖOK vezetőképzőre vonatkozó kari jelentkezéseket 2010. április 8-ig kell 

eljuttatni Maszlavér Gábornak (a jelentkezők esetén fel kell tüntetni azt is, hogy mely 

kurzusokon szeretnének részt venni). Az EHK ismét 2 kari hallgatói képviselő (EHK-s 

képviselőkön felül) részvételét támogatja a rendezvényen. Az EHK-s képviselő nem 

váltható ki más kari képviselővel. 

1.11  Ürögi Tamás előterjesztette az Egyetemi Sportbizottság hallgató tagjaira vonatkozó 

jelölteket: Ürögi Tamás; Kiss Máté (Villanyfényes Futballbajnokság vezetője); Steixner 

Márk (Műegyetemi Röplabdakupa főszervezője); Rummer Gábor (egyetemi 

kézilabdacsapat kapitánya). Az EHK a fenti jelölteket tartalmazó listát egyhangú, 16-0-0 

arányú szavazás után elfogadta. 
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1.12  Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Itt szó volt a bevezető 

matematika tárgyakról; illetve ennek kapcsán a felvételi előkészítőről. Beszéltek a felvételi 

szabályzatról: idegen nyelvű képzésekre vonatkozó kiegészítése; MSc képzések közötti 

átvétel esetén is elő akarnak írni minimum követelményeket (minimum 15 kredit, legalább 

1 aktív félév). A BME Elit kiadvány mellett a TVSZ módosító javaslatokkal is 

foglalkoztak (tantárgyfelvételek számának korlátozása). Hamvas Mihály a hét folyamán 

Belső Oktatási Bizottságot tartott, ahol a TVSZ módosító javaslatokról volt szó. 

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

Juttér Bizottsági ülést tartott. Itt a nyelvvizsgadíj visszatérítésről, illetve a tanulmányi 

ösztöndíjosztási elvekről beszéltek. Rozgonyi Eszter előterjesztette a nyelvvizsgadíj 

visszatérítés hallgatónkénti keretére vonatkozó javaslatát (2. csatolt dokumentum). 

Ezalapján a hallgatók képzési szintjétől, és nyelvi követelményeitől függetlenül minden 

hallgató esetében 35.000 Ft lesz az egy főre jutó keret. Az EHK a fenti javaslatot 15-0-1 

arányú szavazás után elfogadta. 

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

Domján Zsolt elmondta, hogy a Hérosz ZRt nem fogadta el az Üzemeltetési Kézikönyv és 

Házirendet, emiatt további egyeztetések szükségesek. Emellett elkészült a Kármán Tódor 

Kollégium tűzvédelmi átalakítására vonatkozó költségtervezet, s hamarosan elkészül ez az 

anyag a Schönherz Zoltán Kollégiumra vonatkozólag is. Rémai Zsolt a GMF Kollégiumok 

Osztály igazgatójának kérésére a fegyelmi pontrendszer esetében a jelenlegi sávos rendszer 

mellett elkészül majd egy egzakt pontrendszer is. Paragi Miklós előterjesztette a Martos 

Flóra kollégium felújítására vonatkozó költségtervet (3. csatolt dokumentum). Ezen anyag 

alapján a kollégium teljes felújítása többe kerülne, mint a 3 évvel ezelőtt megállapított 660 

millió Ft. Az EHK megvitatta az anyagot, majd egyhangú szavazás után a következő 

határozatot hozta: mérjék fel, hogy az elmúlt két évben mekkora összeget szántak a 

felújításra, s a most felsorolt felújítások közül annyit végezzenek el, ami belefér a fent 

említett 660 millió Ft-os keretbe; a többi felújítás a prioritási listába kerül majd bele. 

Paragi Miklós előterjesztette a felújítások kezelésére vonatkozó anyagát (4. csatolt 

dokumentum). Ezen dokumentum tartalmazza a kollégiumonkénti 2 millió Ft-ok 

elköltésének szabályait, a prioritási lista felállítását. Az EHK a fenti előterjesztést 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadta. 

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 

 

1.15  Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Előterjesztette a  

2009/2010-es tanév tavaszi félévére vonatkozó Egyetemi BME ösztöndíj eredményét  

(5. csatolt dokumentum). 32 hallgató pályázott, akikből azon 13 hallgató nyerhette el az 

ösztöndíjat, akik legalább 17 ponttal rendelkeztek. Az ösztöndíj összegének 

megállapítására 3 javaslat született: a pontszám alapján lineárisan; 1 pontra 1000 Ft jusson; 

sávos rendszer (60-50-45-35-30 ezer ft-os sávokkal). A fenti sorrendben a javaslatokra a 

következő szavazatszámok érkeztek: 3,16,7. Így az összegek havonta 17.000 Ft-57.000 Ft 

között mozognak és összesen a félévben 2.085.000 Ft-ot fordítunk EBME ösztöndíjra. 

1.16   Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a GMF Kollégiumok Osztály új 

igazgatóhelyettese Hubay Mátyás, míg az új műszaki ellenőr Gógh József lett. 

1.17  Hülber Attila elmondta, hogy a hét folyamán részt vett egy olyan bizottsági ülésen, ahol 

az Erasmus helyek karonkénti szétosztásáról volt szó. 

1.18  Hülber Attila elmondta, hogy a Ch épület közösségi tereinek bebútorozására vonatkozó 

anyagot a következő ülésre készíti el. 

1.19 Maszlavér Gábor arra kérte a megfelelő referenseket, hogy egyeztessenek vele a Hallgató 

képviseletek teljesítménymérésével kapcsolatosan. 

1.20  Ürögi Tamás beszámolt a spot területén történtekről. Beszámolt a héten lezajlott 

rendkívüli MAFC elnökségi ülésről. 

1.21  Paragi Miklós beszámolt a HÖOK Közgyűlés megszervezésével kapcsolatos bizottsági 

ülésről. 

1.22  Kálmán László elmondta, hogy elkezdte elkészíteni az EHK 2009. évi gazdasági 

beszámolóját. Arra kérte Berzlánovich Imrét, Domján Zsoltot és Kulcsár Bencét, hogy 

készítsék el ők is a beszámoló rájuk vonatkozó részét. 

1.23  Kulcsár Bence beszámolt a HKT-vel kapcsolatban történtekről. Egyeztetett a 

tagszervezetekkel a rájuk vonatkozó, 5 pontból álló deklaráció betartásáról. 

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. Keresztes Péter arra kérte az EHK-sokat, hogy a 

jövő hét folyamán minden képviselő töltse fel saját anyagait az R meghajtóban lévő 

megfelelő mappákba. 
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Következő EHK ülés: 

HÖOK Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

Szenátus 

 

 

 

 

 

2010. április  1. (csütörtök) 18:00 

2010. március 31. (hétfő) 17:00 

héten 

héten 

2010. március 29. (hétfő) 13:00 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2010. március 25. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. BME 2010. évi költségvetése Andor György 

2. Nyelvvizsgadíj visszatérítés hallgatónkénti kerete Rozgonyi Eszter 

3. Martos Flóra Kollégium felújítása Paragi Miklós 

3. Felújítási keret Paragi Miklós 
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