
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. november 22-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Ambrózi Gergely, Bohák András, Boros Vazul, Esze Ágnes, 

Hülber Attila, Keresztes Péter, Kocsis István, Kovács Nándor, Komáromy Dániel, Laczkó 

Gábor, Maszlavér Gábor, Nagy Roland, Orbán Balázs, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter  

Késett: Kocsis István 

Vendég: Vocskó Máté 

 

Beszámolók:  

1.1 Vocskó Máté A jövő sportja, a jövő sportlétesítménye címen bemutatott egy előzetes 

tanulmányi tervezetet, amelyben egy az Egyetem tulajdonában álló terület 

hasznosításáról beszélt. Elmondta, hogy terveik szerint a Hauszmann utcában lévő 

teniszpályák helyére egy könnyűszerkezetes csarnok épülne, amelyet különböző 

sporttevékenységekre lehetne használni. A létesítmény üzemeltetését külső cég tartaná 

kézben, de a hallgatók kedvezményes sportolási lehetőségeivel kapcsolatos 

tárgyalásoktól nem zárkóznak el. Ezek után Bohák András elmondta, hogy felveszi a 

kapcsolatot ezügyben Rózsás Péter gazdasági és műszaki főigazgatóval. 

1.2 Az EHK áttekintette a 2007. november 26-ai Szenátus napirendi pontjait. Ezek: 

Javaslat Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjra; BME Intézményfejlesztési Terv 

módosítása; BME Biomechanika Kooperációs Kutatóközpont SZMSZ-e; 

Vegyészmérnöki- és Biomérnöki Kar SZMSZ-ének módosítása, Tájékoztató a BME 

2008-ban induló mesterképzéseiről. 

1.3 Bohák András beszámolt az operatív értekezleten elhangzottakról. Itt a Szenátus 

napirendi pontjairól volt szó. 

1.4 Bohák András elmondta, hogy elkészült egy anyag BME költségvetés készítésének 

lehetőségei címen, amely a jövő évi költségvetés kidolgozásának irányvonalait 

tartalmazza. 
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1.5 Bohák András elmondta, hogy eddig csak a Közlekedésmérnöki Kar Hallgatói 

Képviselete küldte be neki a Kari Hallgatói Szavazás és az alakuló ülés jegyzőkönyvét. 

A többi kar részére dokumentumok beérkezésének határideje: 2007. november 29., 

illetve a VIK és a GTK esetén a most folyó választás lezárása után 3 munkanap. 

1.6 Az EHK 13-0-3 arányban megszavazta, hogy az Egyetemi Napok során eltűnt pólók 

helyett a károsultak kapnak egy egyedi mintájú pólót. Ugyanakkor az Építőmérnöki Kar 

Kari Hallgatói Tanácsának kérését, ami egy az Egyetemi Napok során eltűnt eszköz 

árának visszatérítését jelentette, az EHK elutasította. 

1.7 Bohák András beszámolt arról, hogy részt vett egy megbeszélésen Rózsás Péter 

gazdasági és műszaki főigazgatóval. Itt a nem PPP-s kollégiumokkal kapcsolatos 

büfépályázat kiírásáról volt szó. Elmondta, hogy a bírálati szempontok és alkalmassági 

feltételek elkészültek. 

1.8 Bohák András egyeztetett Fortuna Zoltánnal a KMOP informatikai infrastruktúra 

pályázattal kapcsolatban, de ebben az ügyben még további tárgyalásokra van szükség. 

Az EHK célja, hogy a a pályázaton megnyert összeg egy részét a Neptun rendszer 

fejlesztésére fordítsák. 

1.9 Kocsis István elmondta, hogy a Menedzsment Szakkollégium megalakulásával 

kapcsolatban folynak az egyeztetések. 

1.10  Komáromy Dániel beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. Elmondta, hogy 

egyeztetéseket folytatott Szabó Mihállyal, a KTH igazgatójával és Csabay Bálinttal, a 

KTH igazgatóhelyettesével a hallgatók térítéseivel foglalkozó rektori utasítás kapcsán. 

Emellett elmondta, hogy a különeljárási díjak végre kiírásra kerültek, készül a 

2007/2008-as félév tavaszi félévére a kollégiumi jelentkezéssel és szociális ösztöndíj 

pályázatokkal kapcsolatos ütemterv, illetve a Pénzügyi Ügyrend. A Külső Szociális 

Bizottság javaslatai alapján elkészült a szociális pályázat pontozási rendjéről egy 

vitaanyag, amit ki kell küldeni a karoknak véleményezésre. 

1.11  Laczkó Gábor elmondta, hogy részt vett egy HKT-s ülésen, ahol a Műegyetemi 

Állásbörzén szerzett tapasztalatokat beszélték meg. 

1.12  Orbán Balázs beszámolt az idei Nyílt nap eseményeiről. Az Egyetemi Napokról 

elkészített beszámoló bemutatásának határideje: 2007. november 29. (EHK ülés) 



 

 

1.13  Paragi Miklós beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy el kell 

döntenünk, a kollégiumi díjkedvezmény visszatérítése milyen formában történjen meg. 

Ugyanis a FIR-be történő adatszolgáltatás miatt ez csak úgy lehetséges, ha a hallgató 

befizeti az adott összeget, és aztán visszautalják neki. Beszámolt arról, hogy a Vásárhelyi 

Pál kollégiumban a vizesblokkokkal kapcsolatos, hosszú ideig elhúzódó probléma miatt 

a hallgatók kollégiumi díjának egy részét visszatérítik, illetve hogy a Kármán Tódor 

Kollégiumban csökkentik a központi fűtés mértékét. Elmondta, hogy részt vett egy 

kooperáción, ahol a Schönherz Zoltán Kollégiumba kerülő művészeti alkotásról volt szó, 

illetve egyéb felmerült problémákról. Beszámolt arról is, hogy találkozott Péhl 

Gáborral, akivel a Martos Flóra Kollégium felújítási terveiről egyeztettek. Elmondta, 

hogy találkoztak egy építésszel, akivel ismertették a terveket és a felújítással kapcsolatos 

feltételeket. 

1.14  Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy 2007. 

december 13-án tisztújítás lesz a BRSZ-ben; 2007. november 29-én pedig összeül az 

alternatív tandíjbizottság. Emellett beszámolt arról, hogy a Goldmann felújításával 

kapcsolatos rövid, tömör összefoglaló elkészült, és most várunk a további a 

fejleményekre. Bohák András ezzel kapcsolatban arra kérte az EHK-s képviselőket, 

hogy mindenki beszélje meg a saját HK-jával, mit gondolnak erről a lehetőségről, ha 

minden sikeresen alakul, akkor támogatják-e a felújítást. 

1.15 Keresztes Péter beszámolt a gazdasági területen történtekről. Ismét emlékeztette a 

karokat arra, hogy a sport és kultúratámogatással kapcsolatos számláknak 2007. 

december 1-éig be kell érkezniük. Keresztes Péter elmondta, hogy mostanra a GTK-n 

kívül minden más kar áttette analitikáját a Diákközpontba. Bohák András emlékeztette a 

GTK-t, hogy a 2008-as működési keret folyósításának feltétele, hogy a kari gazdálkodás 

a DIK alá kerüljön. 

1.16 Angyal Róbert beszámolt a beruházási területen történtekről. Elmondta, hogy a Belső 

Beruházási Bizottságon elkészültek az EHK felújítással kapcsolatos javaslatai, amik 

bekerülnek a BME Intézményfejlesztési tervbe. Arra kérte a bizottság tagjait, keressék 

meg őt az igényeikkel, hogy a K-E-R épületbe kerülő bútorok megrendelései 

elkezdődhessenek. 



 

 

1.17 Boros Vazul beszámolt az oktatási területen történtekről. Elmondta, hogy részt vett egy 

laborbizottságon, oktatási dékánhelyettesi értekezleten, egyeztetett Szabó Mihállyal, a 

KTH igazgatójával. Ezen tárgyalások eredményeként készül a Tanulmányi Ügyrend, a 

Fegyelmi Szabályzat és az OHV szabályzat. A Belső Oktatási Bizottság dolgozik a 

TVSZ módosító javaslatokon is. Boros Vazul ismertette a 2008/09-es tanév rendjét. A 

rektori szünetek (Nyílt Napon kívüli) felhasználására két javaslat érkezett: az egyik 

szerint a TDK konferencia legyen külön napon, míg a másik az Egyetemi Napokra 

kiadható szünetet növelné. Az első javaslatra 6, a másodikra 12 szavazat érkezett, 2 fő 

tartózkodott. Így a szavazás eredménye az lett, amennyiben nem lehet szünet mind a két 

felmerült esetben, akkor a TDK konferencia marad a Nyílt napon, és az Egyetemi 

Napokra kérjük a szünetet.  

1.18  Ambrózi Gergely beszámolt a TDK konferencián történtekről. 

1.19  Nagy Roland beszámolt az Egyetemi Gazdasági Bizottságon történtekről. Itt szó volt a 

BME költségvetés készítésének lehetőségei című anyagról, a Számviteli Politikáról, 

illetve megbeszélték, hogy a következő bizottsági ülés időpontja: 2007. december 12. 

15:00. Emellett előterjesztett egy javaslatot az EHK honlap fejlesztésével kapcsolatban, 

amit az EHK 15-0-1 arányban támogatott. 

 

Napi ügyek: 

2.1 Esze Ágnes előterjesztette a Sportösztöndíj pályázatot (1. csatolt dokumentum), amit az 

EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott. 

2.2 Kocsis István előterjesztette az Egyetemi Öntevékeny Csoportoknak szóló Támogatási 

illetve Alakulási pályázatot (2. csatolt dokumentum), amit az EHK 15-0-1 arányban 

elfogadott. 

2.3 Komáromy Dániel előterjesztette a hallgatók által fizetendő díjakról szóló rektori 

utasítást (3. csatolt dokumentum). Az ülésen tett módosító javaslatok után az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadta rektori utasítást. 

2.4 Paragi Miklós előterjesztette a 2008-as kollégiumokkal kapcsolatos felújítási tervezetet 

(4.csatolt dokumentum), amit az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott. 

 



 

 

Egyebek: 

3.1 A TTK HK képviselői arra kérték a többi kart, hogy küldjék el javaslataikat a TTK Kar 

Kiváló oktatója címre. 

3.2 Az EHK megvitatta a Martos Flóra kollégiumban felmerült, plusz férőhelyekkel 

kapcsolatos problémát. Az EHK végül egyhangúlag, 16-0-0 arányban azt a döntést hozta, 

hogy a 2008/09-es tanév kezdetére a jelenleg fennálló helyzetnek meg kell szünnie, de a 

VBK helyzetére a következő férőhelyosztásnál még tekintettel kell lenni. 

 

Szenátusi ülés:                                   2007.november 26. (hétfő) 13:00 

Belső Beruházási Bizottsági ülés:    a héten 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés:     2007. november 26. (hétfő) 16:00 

Belső Juttér Bizottsági ülés:             2007. november 27. (kedd) 16:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:         2007. november 28. (szerda) 17:30 

Belső Sport bizottsági ülés:               a héten 

Következő EHK ülés:                        2007. november 29. (csütörtök)    18:00 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2007. november 22. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Sportösztöndíj Esze Ágnes 

2. Egyetemi Öntevékeny Csoportok pályázatai  Kocsis István 

3. Rektori utasítás Komáromy Dániel 

4. 2008-as évben lezajló kollégiumi felújítások Paragi Miklós 

 


