
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. október 11-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Ambrózi Gergely, Bohák András, Boros Vazul, Esze Ágnes, Hülber Attila, Keresztes 

Péter, Kocsis István, Koczkás Kornél, Komáromy Dániel, Laczkó Gábor, Maszlavér Gábor, Nagy 

Roland, Paragi Miklós, Orbán Balázs, Rozgonyi Eszter  

Késett: Angyal Róbert 

 

Beszámolók: 

1.1 Bohák András beszámolt az operatív értekezleten elhangzottakról. Szó volt, egy Siemens-

BME együttműködésről, a 2007. november 16-ai Nyílt Napról, a BME BKK SZMSZ-ről, a 

doktori átjárhatósági bizottságról, a kitüntetésekről szóló rektori utasításról, illetve a jövő évi 

költségvetés tervezésének elindulásáról. Emellett beszéltek arról is, hogy az Egyetemnek ki 

kellene alakítania egy sportkoncepciót. A koncepció kidolgozásában az EHK részéről Orbán 

Balázs vesz részt, aki az első tervezet elkészítését 2007. november 1-re vállalta el. . 

1.2 Bohák András beszámolt a papucsos értekezleten elhangzottakról is. Itt minden dékán 

beszámolt arról, hogy a saját karán milyen lesz a felvételi eljárás 2008 őszén induló MSc 

szakokon. Előre láthatólag az MSc szakokra történő felvételinél is központi ponthúzás lesz. 

1.3 Bohák András elmondta, hogy hétfőn részt vett a szingapúri delegáció fogadásán, akik 

bemutatták kutatóközpontjaikat, különböző doktoranduszi programjaikat. A Támpont Irodában 

minden információ megtalálható az ott elhangzottakról. 

1.4 Kedden Bohák András egyeztetést tartott a DIK, MISZ Kht, illetve a MIE-Műhal szervezetek 

vezetőivel. Itt szó esett a K épület I. emelet 51-52. helyiségeinek kihasználásáról, illetve a 

szervezetek különböző egyéb ügyeiről. 

1.5 Boros Vazul beszámolt az oktatási területen történtekről. Elmondta, hogy a mai nap folyamán 

részt vett a KTH hivatalvezetői értekezleten. Szó volt a Neptun rendszerben lévő adatokkal 

kapcsolatban fennálló problémákról, illetve arról hogy ezeket a hibákat, hiányosságokat minél 

hamarabb javítani, pótolni kell. Emellett beszéltek arról is, hogy 2007. október 20-ai 

határidővel kiírják a Neptunon a hallgatók befizetési kötelezettségeit, s ez ellen 15 munkanapos 

határidővel lehet fellebezni. Ösztöndíj korrekciós eljárást 2007. október 11.-október 31. között 

lehet indítani. A KTH-ban ellenőrzik, hogy a hallgatók egyhuzamban letöltöttek-e 3 passzív 



 

 

félévet, és ha igen akkor elbocsátják őket. Ez a pont azonban a régi TVSZ-ben még nem 

szerepelt, így ezen hallgatókat emiatt nem lehet elbocsátani. Ezt tudatni kell a KTH-val egy 

hivatalos levélben. Ezen felül szóba került, hogy ha valaki problémát észlel a Neptun rendszer 

működésében, akkor  ő ezt jelezheti a rendszer fejlesztőinek egy neptun@bme.hu címre küldött 

levélben. Boros Vazul beszámolt arról is, hogy zajlik az új OHV kérdőívek tesztkitöltéseinek 

értékelése. Jelezte azt is, hogy három kar még nem küldte el neki a kért adatokat (GPK, GTK, 

VBK). Nekik ezen hiányosságukat 2007. október 16. (kedd) délig kell pótolni. A kiértékelés 

elkészítésének határideje: 2007. október 19. Az új kérdőív előre láthatólag 2008 szeptemberre 

épül be a Neptun rendszerbe. 

1.6 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy a héten Bohák 

András és Németh Ádám társaságában részt vett egy megbeszélésen Rózsás Péter gazdasági 

és műszaki főigazgatónál. Itt szó volt arról, hogy a Kollégiumok Osztály készíti el a 

kollégiumokban lévő büfékkel kapcsolatos terveket, pályázati kiírásokat. A Kármán Tódor 

kollégiumra vonatkozó tervek már elkészültek, míg a Schönherz Zoltán kollégiumot érintő 

tervek már folyamatban vannak. A törvényi előírások szerint most már minden büféhelyiségre 

pályázatot kell kiírni, így valószínűleg a többi kollégiumban lévő büfék megpályáztatása 

egyben történik majd. Ezért Bohák András arra kérte Paragi Miklóst, hogy egy Külső 

Kollégium Bizottsági ülésen beszéljék meg a kari képviselőkkel, milyen feltételeket kellene 

beleírni a pályázatokba. Az elsődleges célunk az, a büfék üzemeltetése olyan legyen, hogy 

azzal az ott lakó hallgatók elégedettek legyenek. Paragi Miklós beszámolt arról is, hogy részt 

vett a héten a Kollégiumok Osztály vezetői értekezleten. Itt beszéltek a kollégiumok 

takarításáról, a jelenlegi helyzetről, illetve az esetleges jövőbeni változtatási lehetőségekről. 

Emellett szó volt a következő időszakban az egyes kollégiumokban lezajló apróbb 

felújításokról. Paragi Miklós jelezte, hogy a Neptunban ki lesznek írva a Kármán Tódor 

kollégiumban történt rongálások miatti kártérítési összegek. Ezzel kapcsolatban először 

levélben kiértesítik a hallgatókat, akik ezen döntés ellen 1 hétig élhetnek reklamációval, és csak 

ezek után kerülnek kiírásra a tételek. Ezek mellett beszámolt arról is, hogy milyen 

megegyezésre jutottak végül a Schönherz Zoltán kollégium közösségi helyiségeiről. (1. csatolt 

dokumentum) Ezen helyiségekben korábban a kollégiumi klubok kaptak helyet, így nincs 

szükség a bebútorozásukra, hiszen megvannak az ide tartozó régi bútorok. Ezek azonban csak 

azután kerülhetnek majd vissza a termekbe, miután egyetemi tulajdonba kerültek. Ezzel 

kapcsolatban Bohák András megkérte Paragi Miklóst arra, hogy a Külső Kollégiumi 

Bizottsági ülésen beszéljenek majd a közösségi helységek használatáról, s ezek után tegyenek 
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erről javaslatot. Komáromy Dániel arra kérte Paragi Miklóst, nézzen utána, mi a helyzet a 

Schönherz Zoltán kollégiummal kapcsolatos beléptető rendszerrel, pontosan hol van leírva az, 

hogy ezt a rendszert a Hérosz Építőipari Zrt-nek kell kiépítenie. Az EHK 15-0-0 arányban 

elfogadta az 1. csatolt dokumentumban szereplő tételeket, azzal a feltétellel, hogy a beléptető 

rendszert tényleg az építtetőnek kell megcsinálnia. Emellett Paragi Miklós arra kérte a kari 

HK-kat, hogy a kollégiumokban felmerülő problémákat először az EHK felé jelezzék, a 

Gazdasági és Műszaki Főigazgatósággal közvetlenül ne lépjenek kapcsolatba. 

1.7 Komáromy Dániel beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. Elmondta, a mai nap 

folyamán ő is részt vett a KTH hivatalvezetői értekezleten, ahol szóba került, hogy a felvételi 

tájékoztatóba bele kell kerülnie a Képzési hozzájárulás összegének. Éppen ezért jelezte, hogy 

utána kell járni a pontos összegnek, szükségünk van egy hivatalos állásfoglalásra. Emellett 

beszámolt arról, hogy elkészült a térítésekről szóló rektori utasítás első változata. (2. csatolt 

dokumentum) Az EHK célja az, hogy a következő tárgyévtől csupán azokat a szolgáltatási 

díjakat lehessen beszedni, amiket ez a rektori utasítás tartalmaz. Éppen ezért arra kérjük a 

különböző szervezeti egységeket, küldjék el nekünk milyen díjakat szeretnének szedni, hogy 

ezeket is beépíthessük. Az EHK elé két javaslat érkezett a rektori utasítás 1.§ 1/c pontjának 

módosítására: az egyik azt tartalmazta, hogy az államilag támogatott hallgatók mellett a 

2000/2001, 2001/2002-es tanévekben hallgatói jogviszonyt létesített költségtérítéses 

hallgatóknak is, míg a másik javaslat szerint minden államilag támogatott és költségtérítéses 

hallgatónak fizetnie kell a felvett, de nem teljesített kreditek után. Az előbbi változat 4, az 

utóbbi pedig 9 szavazatot kapott, 3 fő pedig tartózkodott. Így az EHK elfogadta, hogy a nem 

teljesített kreditek után finanszírozási formától függetlenül különeljárási díjat kell fizetni. 

Ugyanakkor erre a félévre még az eddig érvényben lévő rektori utasítás érvényes, ami azt 

jelenti, hogy a felvett de nem teljesített kreditek után csak az államilag támogatott hallgatók 

fizetnek. Mindezek után az EHK 16-0-0 arányban elfogadta a 2. csatolt mellékletben szereplő 

térítésekről szóló rektori utasítást azzal a megjegyzéssel, hogy a hiányzó indexbejegyzésekért 

az abban leírt díjak beszedésének feltétele egy, a Tanszékek által az általuk elkövetett 

mulasztásokért fizetett szolgáltatási díj bevezetése. Komáromy Dániel elmondta, hogy a 

következő Belső Juttér Bizottságon a szociális támogatás elbírálásáról lesz szó. Előre láthatólag 

2007. október 18-ra elkészül az a táblázat, amely azt tartalmazza, hány szociális pont mekkora 

támogatást ér majd. Emellett a bizottság kidolgozza azt is, mi legyen a sport, kultúra, és 

jegyzettámogatás felhasználásával. Komáromy Dániel azt is jelezte, hogy a héten lezárul a 

szociális támogatás elbírálása, a végleges eredmény pedig 2007. október 22-ére várható. Ezzel 



 

 

kapcsolatban felmerült, hogy ki kell dolgozni a rendkívüli szociális támogatás pályázatot is egy 

következő Külső Szociális Bizottsági ülésen.  

1.8 Esze Ágnes beszámolt arról, hogy a Pályázati Bizottság kidolgozta az Egyetemi BME 

ösztöndíj pályázatot.(3. csatolt dokumentum) A pályázat beadásának határideje: 2007. 

november 5. Az EHK elé két javaslat érkezett, melyek szerint a pályázat beadásának 

feltételeként 3,5 -es vagy 4-es tanulmányi átlagot írjunk elő. Az előbbi felvetésre 4, míg az 

utóbbira 9 szavazat érkezett, 3 fő pedig tartózkodott. Így a pályázat elfogadásának egyik 

feltétele 2006/2007–es tanév tavaszi félévében elért 4-es tanulmányi átlag. Ezen módosítás után 

az EHK 16-0-0 arányban elfogadta a pályázati kiírást. Orbán Balázs arra kérte a bizottságot, 

hogy a pályázatok elbírálásánál nézzék meg pontosan, hogy mik a képesítési 

követelményekben rögzített, az adott képzés diplomájának megszerzéséhez szükséges 

feltételek. Szóba került az is, hogy ezentúl a Pályázati Bizottság bírálja majd a különböző 

továbbképzési hétvégékre beérkezett pályázatokat. Bohák András elvállalta, hogy a tavasszal 

beérkezett pályázatokat – a régi rendszernek megfelelően – elbírálja. Koczkás Kornél 

felvetette, hogy foglakoznunk kellene a Demonstrátori Szabályzattal. 

1.9 Keresztes Péter beszámolt a gazdasági területen történt fejleményekről. Elmondta, úgy tűnik, 

az idei TDK-konferenciát a nagyobb összeggel is tudjuk támogatni. Emellett a konferencia 

lehetőséget nyújt a 225-ös kiadványokkal kapcsolatban felmerült probléma megoldására is. 

1.10  Orbán Balázs elmondta, hogy készül a gazdasági beszámoló az Egyetemi Napokról, illetve a 

Nyílt nap szerevezője idén Süveges Péter, a Támpont Iroda vezetője. Minden karról szükség 

van egy kapcsolattartóra, aki részt vesz a Nyílt Nap Bizottság ülésein. A következő bizottsági 

ülés időpontja: 2007. október 17. (szerda), helyszíne: OMIKK tárgyaló. Orbán Balázs 

emellett arra kérte az EHK-t, hogy delegáljon tagokat a MAFC elnökségbe. A delegáltak 

Orbán Balázs és Bohák András mellett Kocsis István, Komáromy Dániel és Paragi Miklós 

lettek. Emellett jelezte azt is, hogy 2007. október 20-án este 18:00-kor lesz a MAFC NBI-es 

kosárlabda csapatának első hazai mérkőzése, ahol minden EHK-st szívesen lát.  

1.11  Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy a Medveczki Gábor 

2007. október 31-ei hatállyal lemond a HÖOK elnökségi tagságáról. Ezért februárban új 

elnökségi tagokat választanak. Hétvégén lezajlott a HÖOK közgyűlés ahol egy alternatív 

tandíjjavaslatot adtak át Manherz Károlynak, a szakállamtitkárnak, illetve megalakult az 

EFOTT bizottság. Maszlavér Gábor emellett beszámolt arról, hogy 2007. október 17-én 

tandíj-ellenes megmozdulás lesz a Szalay utcában. Ezzel kapcsolatban volt egy megbeszélés a 



 

 

kari HÖK elnökökkel. A kari HK-k feladata a plakátok kiragasztása, a szórólapok kiosztása , 

illetve a tüntetés időpontjának hirdetése a különböző levelezési listákon. 

1.12  Komáromy Dániel beszámolt a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói 

Képviseletének legutóbbi ülésén történtekről. Elmondta, hogy a 13 fős testületből 6 fő 

lemondott, így létszámuk 7 főre csökkent. Az így lecsökkent testület is képes folytatni 

munkáját a következő választásokig, amit rövidesen kiírnak majd. Ugyanakkor a Kari 

Tanácsukba nem tudnak megfelelő számú hallgatót delegálni, így a HÖK Alapszabály szerint 

ezt az EHK-nak kell megtennie. Az EHK a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari 

Tanácsának következő ülésére egyhangú 16-0-0 arányú szavazás után Csiszár Lászlót, 

Király Dénest, Kovács Dávidot és Varga Nikolettet delegálta. 

 

Napi ügyek: 

2.1 Bohák András elmondta, hogy részt vett egy megbeszélésen Szabó Zsolttal a Műhely 

főszerkesztőjével, illetve Boros Miklóssal, a lapmenedzserrel. Itt szóba került, hogy mi a 

helyzet a nyomdai közbeszerzéssel, illetve az egyéb beszerzésekkel. 2007. október 18-ig 

Keresztes Péter egyeztet ezen dolgokról Szabó Imrével, a Diákközpont igazgatójával. 

2.2 Az EHK 15-1-0-es szavazati arány mellett Keresztes Péter doktorandusz hallgatót delegálta a 

Doktori Tanácsba, illetve az Egyetemi Habilitációs Bizottságba. 

2.3 2007. november 8-án 9:00-14:00 egy pályaválasztási kiállítást tart az Észak- Magyarországi 

Regionális Munkaügyi Központ Hatvani kirendeltsége. A kiállításon az EHK nem kívánja 

képviseltetni magát.  

2.4 A Gépészkari Hallgatói Képviselet előző heti kérését minden kar megvitatta. A kari 

vélemények ismeretetése után az EHK 0-13-3 arányban elutasította a hallgatói normatíva 

1%-ának kari működési keretként való szétosztását. Ezután az EHK egyhangú 16-0-0 arányú 

szavazás után felhatalmazta Bohák Andrást, hogy megegyezzen egy működési kölcsön 

feltételeiről a GPK HK elnökével.  

2.5 Egyhangú, 16-0-0 szavazás után az Egyetemi Öntevékeny Köri felelős Kocsis István lett.  

2.6. Bohák András kinevezte Nagy Rolandot az EHK Informatika és Honlap felelősének. 

2.7. Bohák András beszámolt A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges 

infrastruktúrális és informatikai fejlesztések támogatása című pályázati felhívásról. Felvetette 

azt a lehetőséget, hogy ezen pályázat keretein belül megpróbálhatnánk felújítani a Balatonlellei 

ifjúsági tábort. Az EHK a kérdést megvitatta, a következő ülésre kari véleményeket is várunk.  



 

 

2.8 Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta az Építészmérnöki Kar HÖK 

SZMSZ-ét. (4. csatolt dokumentum) 

2.9 Az EHK delegálta a különböző Egyetemi Bizottságokba  tagjait: 

 Az Oktatási Bizottság tagjai egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után: Angyal Róbert, 

Boros Vazul, Hülber Attila, Maszlavér Gábor, Rozgonyi Eszter lettek. 

 A Jegyzetbizottság tagjai egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után: Ambrózi Gergely, 

Boros Vazul, Keresztes Péter lettek. 

 A Gazdasági Bizottság tagjai egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után: Keresztes Péter, 

Maszlavér Gábor, Nagy Roland, Orbán Balázs, Paragi Miklós lettek. 

 A Tudományos Bizottság tagjai egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után Ambrózi Gergely, 

Esze Ágnes , Hülber Attila, Kocsis István, Rozgonyi Eszter lettek.  

 A következő bizottságok tagjai  egyhangú, 16-0-0 arányú szavazások után: 

o Kollégiumok Osztály vezetői értekezlet: Paragi Miklós 

o Oktatási Dékánhelyettesi Értekezlet: Boros Vazul 

o Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága: Laczkó Gábor 

o Ellenőrzési Bizottság: Keresztes Péter 

o József Nádor Emlékérem Bizottság: Ambrózi Gergely 

o PR Bizottság: Esze Ágnes 

o Minőségbiztosítási Bizottság: Laczkó Gábor 

o ’56-os Ügyek Bizottsága: Orbán Balázs 

o Etikai Bizottság: Angyal Róbert és Keresztes Péter 

o Műhely felelős szerkesztő: Bohák András, Komáromy Dániel 

o Műhely gazdasági ügyeinek felelőse: Keresztes Péter 

o Nyílt nap Bizottság: Orbán Balázs 

 A Hallgatók Esélyegyenlőségi Bizottságának illetve a Munkavállalók Esélyegyenlőségi 

Bizottságának tagja 15-1-0 arányú szavazás után Keresztes Péter lett. 

2.10 Bohák András kérésére az EHK kinevezett tagjai közül egy beruházási referenst, aki az 

egyetemen történő beruházásokért felel majd. Emellett ő tartja majd a kapcsolatot Péhl 

Gáborral is. Az EHK beruházási felelőse 16-0-0 arányú szavazás után Angyal Róbert lett. A 

Beruházási Bizottság tagjai: Ambrózi Gergely, Hülber Attila, Keresztes Péter, Maszlavér 

Gábor, Nagy Roland, Orbán Balázs, Paragi Miklós. A bizottság első feladata 

2007. október 18-ra egy felújítási ötletpályázat elkészítése. 



 

 

2.11 Bohák András ismertette az ülésekről való kimentés rendjét. Ezek szerint aki kimentését 

szeretné kérni az ülés alól, annak legalább 24 órával a kezdés előtt kell ezt megtennie egy a 

jegyzőkönyvvezetőnek írt levélben. 

 

 

 

 

 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés:       a héten 

Belső Juttér Bizottsági ülés:               2007. október 15 (kedd)      15.30 

Belső Beruházási Bizottsági ülés:      a héten 

Következő EHK ülés:                        2007. október 18. (csütörtök)    16.30 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2007. október 11. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Schönherz Zoltán kollégiummal kapcsolatos anyag Paragi Miklós 

2. Egyetemi BME Ösztöndíj Pályázat Belső Pályázati Bizottság 

3. Hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló rektori utasítás Komáromy Dániel 

4. Építész Mérnöki Kar HÖK SZMSZ Hülber Attila 

 


