
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. november 29-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: Angyal Róbert, Hülber Attila, Maszlavér Gábor 

Vendég: Dibó Zoltán 

 

Beszámolók:  

1.1 Dibó Zoltán beszámolt a 2008-ban Budapesten az IFIUS által rendezendő játékokkal 

kapcsolatos eddigi eredményekről, jövőbeni teendőkről (1. csatolt dokumentum). Az IFIUS 

egy nemzetközi sportszövetség, amely egyetemisták és főiskolások részére szervez 

sportversenyeket négy sportágban (futsall, futball, röplabda, kosárlabda). Elmondta, hogy 

tapasztalatszerzés céljából októberben részt vettek az idei bécsi játékokon, ismertette a 

szervezéssel kapcsolatos teendőket, a várható költségeket. –Hülber Attila és Maszlavér 

Gábor megérkeztek- Ezek után a következő határozati javaslatokat terjesztette az EHK elé:  

1. A rendezvények házigazda szerepét vállalja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Hallgatói Önkormányzata és egyben felhatalmazza az EHK elnökét a szerződés 

aláírására. 

2. A rendezvény főszervezői feladataival az EHK megbízza Dibó Zoltánt. 

3. A költségvetésben az EHK-ra háruló költségek finanszírozását szükség esetén az EHK 

vállalja. 

4. Az EHK a K épületben biztosít a rendezéshez egy irodát, majd a rendezvény körüli 

időszakban egy nagyobb helységet a HQ-hoz. 

A határozatokat az EHK 15-0-0 arányban elfogadta. 

1.2 Bohák András beszámolt az operatív értekezleten elhangzottakról. Itt áttekintették a Szenátus 

napirendi pontjait. Illetve elmondta, hogy megérkeztek a létszámstatisztikák is. 

1.3 Bohák András elmondta azt is, hogy 2007. november 27-én részt vett egy megbeszélésen 

Vajta László, VIK gazdasági dékánhelyettessel. Ugyanezen a napon találkozott Andor 



 

 

Györggyel is, akivel áttekintették a TJSZ 32.§ -ában leírtakat. Ezzel kapcsolatban arra kérte 

Keresztes Pétert, hogy 2007. december 6-áig nézzen utána, mennyinek kell lennie pontosan a 

HÖK támogatásnak.  

1.4  Bohák András beszámolt arról is, hogy a Fortuna Zoltánnal történt egyeztetések 

eredményeként a KMOP informatika infrastruktúra pályázat keretein belül a Neptun- rendszert 

is fejlesztik majd. 

1.5 Bohák András elmondta, hogy 2007. november 28-án részt vett a Gazdasági Tanács ülésén. 

2007. november 29-én Nagy Roland és Angyal Róbert társaságában részt vett egy tárgyaláson 

a balatonlellei polgármesterrel a Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújításával kapcsolatban. 

Elmondta, hogy az egyeztetés sikeres volt. 

1.6 Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy az OKM-ben részt 

vett az alternatív tandíjjavaslattal kapcsolatos tárgyalásokon, illetve elfogadásra került a 

Diákhitel rendelet módosítása. 

1.7 Boros Vazul beszámolt az oktatás területén történtekről. Ismertette az OHV- szabályzattal (2. 

csatolt dokumentum) kapcsolatos módosító javaslatokat: a 6. kérdés szövege a következőre 

módosult: Úgy érzed, hogy a tantárgyban tanultak elősegítették a szakmai fejlődésedet, ill. 

szakmai fejlődésed megalapozását; illetve a kérdések eredménye mellett megjelenik a 

Neptunban a válaszadók százalékos aránya is. Ezeket a változtatásokat az EHK 15-0-0 

arányban elfogadta. Emellett elmondta a Tanszéki különeljárási díj eseteire tett javaslatait is (3. 

csatolt dokumentum). –Angyal Róbert megérkezett- Az EHK megvitatta a TVSZ módosító 

javaslatokat is (3.csatolt dokumentum).  

1. A 14.§ (1)-es pontjának megváltoztatására több javaslat is érkezett. A. Egy adott 

tanszék, oktató biztosíthasson lehetőséget arra, hogy ne csak a zárthelyi dolgozatok felét 

lehessen pótolni. B. Maradjon meg a paragrafus eredeti szövege. C. A pontot töröljük el. 

D. Amennyiben egy adott zárthelyin a hallgatóknak több mint 50%-a megbukott, ezt a 

pontot nem kell figyelembe venni. A javaslatokat sorrendjében a következő 

szavazatszámok érkeztek: 1, 9, 8, 13. Ezek után újabb szavazás történt a B. és D. javaslat 

közötti döntésre. A B-re 6 szavazat érkezett, a D.-re 6, 4 fő tartózkodott. Így végül is 

nem született döntés ezzel kapcsolatban.  

2. A másik javaslat 3.§(6/a) pontjára vonatkozott. Ezzel kapcsolatban a következő 

lehetőségek merültek fel: A. maradjon meg a pont a régi formájában. B. Kerüljön be a 

mondatba, hogy a szabadon választható tárgyak csak a mintatantervben megadott 

kreditértékben vehetőek figyelembe. C. a B. javaslat csak akkor fogadható el, ha a 



 

 

kötelező keresztfélévvel kapcsolatos módosítás is elfogadásra kerül. Ezen változatokra a 

fenti sorrendben a következő szavazatszámok érkeztek: 0, 9, 4; 3 fő pedig tartózkodott. 

Így a szavazás eredményeként bekerül a javaslatok közé a fent megfogalmazott 

korlátozás. Emellett Boros Vazul előterjesztett két TVSZ értelmezést is (4. csatolt 

dokumentum). A II. számú értelmezés szerint bizonyos tárgyakból a zárthelyi 

dolgozatoknak több mint fele is pótolható. Ezt az EHK 11-1-4 arányban elfogadta. A III. 

számú értelmezést az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban fogadta el. 

1.8  Ambrózi Gergely beszámolt az ETDK ülésről. Elmondta, hogy a Villamosmérnöki és 

Informatikai Kar nem tartotta be a díjazással kapcsolatos szabályokat, és így ők az indulók 

70%-át díjazták a megengedett 60% helyett. Az EHK 14-0-2 arányú szavazás után azt a 

határozatot hozta, hogy a Műhelybe készül egy cikk, amiben leírjuk mi történt. Emellett 

felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy ha még egyszer ilyen történik, akkor az adott kartól az 

EHK megvonja a támogatást.  

1.9 Orbán Balázs beszámolt a sportélet területén történtekről. Elmondta, hogy HSB ülést tartott, 

ahol az ÉMK, GPK, GTK képviselői nem jelentek meg. A Belső Sport Bizottság készíti a 

Sportkoncepcióról szóló anyagot. Ezek mellett Orbán Balázs előterjesztette az Egyetemi 

Napokról készült írásos beszámolót (5. csatolt dokumentum), amit az EHK egyhangúlag, 16-0-

0 arányban elfogadott. 

1.10 Kocsis István beszámolt a Műegyetemi Szakkollégiumok üléséről. Emellett elmondta, hogy 

kiküldte az Egyetemi Öntevékeny körök részére készült pályázatokat. 

1.11 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy az elmúlt 

időszakban részt vett egy kooperáción, a Kollégiumok Osztály Vezetői Értekezleten, illetve 

tartott egy KKB-t is. Előterjesztette A kollégiumi férőhelyek karok közötti elosztása a BME-n 

című anyagot (6. csatolt dokumentum). A karok közötti elosztásánál az OKM által küldött 

adatokat vesszük figyelembe. Emellett a következő elveket tárgyalta az EHK: 

1 Külföldi hallgatók: Korábban a külföldi hallgatók létszámának megfelelő férőhelyet a 

karok automatikusan megkapták. Most két javaslat érkezett az erről szóló a 3-as 

ponttal kapcsolatban. Az egyik szerint töröljük ki ezt a pontot, míg a másik szerint 

maradjon az, hogy karok a külföldi hallgatók után a feltöltöttség arányában kapják meg 

a férőhelyeket. Az első javaslatra 4, a másodikra 12 szavazat érkezett. Így az EHK azt 

a határozatot hozta, hogy a karon hallgató külföldi hallgatók után megkapják a 

férőhelyet az előző félévben beköltözött külföldi hallgatók arányában. 



 

 

2 Doktorandusz hallgatók: Az EHK 15-0-1 arányban elfogadta, hogy a karon hallgató 

doktoranduszok után megkapják a karok a férőhelyeket az előző félévben feltöltött 

helyek arányában. 

3 Maradék férőhelyek, vidéki hallgatók: A vidéki hallgatók arányának figyelembe 

vételével kapcsolatban a következő javaslatok érkeztek: A. Ne különböztessük meg a 

pesti és a vidéki hallgatókat. B. A vidéki hallgatók arányával is szorozzunk be. C. Az 

adott kar mondhatja azt, hogy csak a beköltözött pestiek arányában vegyék figyelembe 

a létszámot. A fent leírt sorrendben a következő szavazatszámok születtek: 5, 2, 8 

illetve 1 fő tartózkodott. A megerősítő szavazás után elfogadásra került ez a javaslat 9-

5-2 arányban. 

4 Költségtérítéses hallgatók: Az EHK 14-0-2 arányban elfogadta, hogy a karon 

hallgató költségtérítésesek után megkapják a karok a férőhelyeket az előző félévben 

feltöltött helyek arányában. 

A férőhelyek szétosztásával kapcsolatos pontot kikerült a dokumentumból. Mindezen 

módosítások után 13-0-2 arányban elfogadtuk az előterjesztést azzal a megjegyzéssel, hogy a 

következő TJSZ módosítás során ez az anyag is bekerül a TJSZ mellékletébe. 

-Komáromy Dániel távozott-   

1.12  Keresztes Péter beszámolt a gazdaság területén történtekről. 

1.13 Esze Ágnes beszámolt az EBME pályázattal kapcsolatban beérkezett fellebbezésekről (7. 

csatolt dokumentum). Egy pályázó esetében javasolta a fellebbezés elfogadását. Ezt az EHK is 

egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatta. 

1.14 Angyal Róbert beszámolt a beruházási területen történtekről. Elmondta, hogy folyamatban van 

a K-E-R épületben lévő helyiségekbe kerülő bútorok beszerzése. 

-Komáromy Dániel visszatért-    

1.15 Komáromy Dániel beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. Az Egységes Szociális 

Rendszerrel kapcsolatban elmondta, hogy a KSZB készíti a pontozási rendszert, a rendszer 

technikai tervezése is folyamatban van, illetve készül a Demján Sándornak küldendő 

összefoglaló. A Belső Juttatási Bizottság készíti a Pénzügyi Ügyrendet. Elmondta azt is, hogy a 

következő ülésre elkészül az idei maradványról szóló előterjesztés. Előterjesztette a beérkezett 

Rendkívüli Szociális Támogatás pályázatokkal kapcsolatos javaslatait (8. csatolt dokumentum). 

Ezt az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadta. Előterjesztette a következő félévre 

vonatkozó kollégiummal, szociális támogatással kapcsolatos időpontok ütemtervét (9. csatolt 

dokumentum). Az EHK egyhangúlag 16-0-0 arányban elfogadta azt a javaslatot. 



 

 

  

Napi ügyek: 

2.1 Bohák András utánanéz, mik a költségei annak, hogy vizsgaidőszakban az OMIKK 

nagyolvasója éjjel-nappal a BME-s hallgatók rendelkezésére állhasson.  

 

Belső Beruházási Bizottsági ülés:    2007. november 19. (kedd) 16:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés:     2007. december 3. (hétfő) 16:00 

Belső Juttér Bizottsági ülés:             2007. december 4. (kedd) 16:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:         2007. december 5. (szerda) 17:00 

Belső Sport bizottsági ülés:               a héten 

Következő EHK ülés:                        2007. december 6. (csütörtök)    18:00 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2007. november 29. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. IFIUS 2008 Dibó Zoltán 

2. OHV szabályzat Boros Vazul 

3. TVSZ módosítások, Tanszéki különeljárási díj Boros Vazul 

4. TVSZ értelmezések Boros Vazul 

5. Egyetemi Napok beszámoló Orbán Balázs 

6. Kollégiumi férőhelyek elosztásának elvei Paragi Miklós 

7. EBME fellebbezés Esze Ágnes 

8. Rendkívüli Szociális Támogatás pályázat Komáromy Dániel 

9. Kollégium és szociális támogatás ütemterv Komáromy Dániel 

 


