
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. február 14-én tartott üléséről 

 

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

Zoltán, Esze Ágnes, Hülber Attila, Keresztes Péter, Kovács Nándor, Laczkó Gábor, 

Maszlavér Gábor, Medvey Ádám, Nagy Roland, Orbán Balázs, Paragi Miklós, Rozgonyi 

Eszter  

Késett: Angyal Róbert 

Vendég: Komáromy Dániel 

 

 

Beszámolók: 

1.1 2008. február 4-ei operatív értekezleten Orbán Balázs helyettesítette Bohák Andrást. Itt 

a BME Sportkoncepcióról beszéltek. Nagy Roland elmondta, hogy a múlt héten 

tárgyaltak a Gazdasági és Műszaki Főigazgatósággal a Martos Flóra Kollégium 

felújításával kapcsolatban, illetve a GMF Üzemeltetési Osztályával a K épületben zajló 

felújítások miatt. 

1.2 Bohák András beszámolt a heti operatív értekezleten elhangzottakról. Itt áttekintették a 

Rektori Tanács anyagait. Emellett részt vett a Rektori Tanácson is. Itt szó volt két 

szakindítási kérelemről a Vegyész és Biomérnöki Karon, az egységes BME TVSZ-ről, a 

költségvetésről, a rektorválasztó Szenátus időpontjáról. Elmondta, hogy az egységes 

BME TVSZ-hez érkezik majd egy módosító javaslat a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 

összetételére. Eszerint a tanulmányi ügyek miatt történő fellebbezés esetén a bizottság 

tagja a dékán, a HÖK elnök; juttatási ügyek esetén EHK képviselő, illetve kari hallgatói 

képviselők, egyéb ügyekben pedig a KTH igazgató, hallgatói képviselő. Minden esetben 

a bizottság meghívott tagja egy jogász. Az egyetem költségvetése lassan körvonalazódik 

dr. Andor György javaslatainak segítségével. Az eredeti ütemtervvel ellentétben a 

rektorválasztó Szenátus időpontja 2008. március 25. (kedd) vagy 2008. április 7. (hétfő) 

lesz. 



 

 

1.3 Bohák András elmondta azt is, hogy találkozott dr. Molnár Károly rektor úrral, illetve 

dr. Sallai Gyulával, aki jelenleg stratégia rektorhelyettes, illetve rektorjelölt. Mindkét 

találkozón a közelgő rektorválasztásról volt szó. Ezzel kapcsolatban beszámolt arról is, 

hogy a Műhelynek készül majd egy különszáma, amely a rektorválasztásról szól. 

1.4 Vegyész és Biomérnöki Kar HÖK elnöke azzal a kéréssel kereste meg Bohák Andrást, 

hogy a kari hallgatói képviselet szeretné kiszűrni a Neptun rendszerből a kar hallgatóinak 

e-mail címét. Ugyanis szeretnének létrehozni egy a HK által közvetített információk 

továbbítására használt levelezési listát. Az EHK 15-0-0 arányban azt a határozatot hozta, 

hogy az EHK véleménye szerint a Kari Hallgatói Képviseletek használhatják ezeket az e-

mail címeket a saját céljaikra. 

1.5 Bohák András előterjesztette az OMIKK meghosszabbított nyitva tartásáról készült 

statisztikai adatokat, és a költségét (1. csatolt dokumentum). A 2007/08-as félév őszi 

vizsgaidőszakában 1586 hallgató vette igénybe ezt a szolgáltatást. A következő félévek 

tekintetében a könyvtár ígéretet tett arra, hogy vizsgaidőszakban reggel 8 órakor 

kinyitnak. Az EHK pedig igyekszik megoldani a 20:00-22:00 időintervallumbeli 

nyitvatartást hallgatói munka keretein belül. 14-0-1 arányú szavazás után a következő 

határozat született: az EHK hozzájárul ahhoz, hogy az idei félévben keletkezett 387.000 

Ft-os költséget vállalja, amely valamivel magasabb az eredetileg megszavazottól. 

1.6 Bohák András beszámolt arról is, hogy a mai nap folyamán részt vett egy találkozón dr. 

Mihály Györggyel. Itt az Egyetemi Doktori Tanácsbeli hallgatók ügyéről volt szó. 

Megbeszélték, hogy a bizottságnak szavazati jogú tagja lesz egy doktorandusz hallgató, 

és bizonyos esetekben tanácskozási joggal részt vehet az üléseken egy hallgatói képviselő 

is. Minden bizottsági ülés előtt megkapjuk a napirendi pontokat, majd jelezzük, hogy 

mely témák tárgyalásánál szeretnénk jelen lenni. Ezek a feltételei a tanácskozási jogú 

tagságnak. Emellett a doktorandusz hallgatók által választott szavazati jogú tag 

delegálásának pontos szabályait is le kell fektetni minél előbb. 

1.7 Esze Ágnes beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a Waseda 

University pályázatra –amely egy 1 éves intenzív japán nyelvtanfolyamot jelent- egy 

hallgató pályázott (2. csatolt dokumentum), aki minden kritériumnak megfelelt. Így ez 

előterjesztést az EHK 15-0-0 arányban támogatta. 



 

 

1.8 Orbán Balázs beszámolt a sportélet és a programok területén történtekről. Elmondta, 

hogy 2008. február 4-én lezajlott a Tájékozódási Nap. A MÁV-sztrájk miatt az 

eseménynek igen alacsony volt a látogatottsága. Elmondta, hogy egyeztetett a GMF 

Beruházási Osztályával, s így elkészült a Bogdánffy utcai műfüves sportpálya 

tenderterve. 2008. február 13-án HSB ülést tartott.  Elmondta azt is, hogy végre 

megérkeztek a mezek és már leltárba is vették őket. Az emiatt keletkezett 

többletköltségek fedezésére minden Hallgatói Képviseletnek be kell fizetnie 30.000 Ft-ot. 

1.9 Laczkó Gábor elmondta, hogy érkezett egy levél, amelyben meghívtak hallgatói 

képviselőket egy 8 napos Jakartai konferenciára. Bohák András elmondta, hogy a 

rendezvényen bárki részt vehet, de a költségekre az EHK nem tud fedezetet nyújtani. 

1.10  Paragi Miklós beszámolt a kollégium területén történtekről. Elmondta, hogy részt vett 

egy Martos Flóra kollégium felújításával kapcsolatos kooperáción. Itt arról tájékoztatták, 

elképzelhető, hogy nem fog beleférni a felújítás a megadott időintervallumba. Emellett 

részt vett egy Kollégiumok Osztály Vezetői Értekezleten is. Itt szó volt a kollégiumokra 

szánt 2.000.000 Ft-os felújítási keretekről. 15-0-0 arányú szavazás után az EHK azt a 

határozatot hozta, hogy az eredeti döntéssel ellentétben a PPP-s kollégiumok is kapnak 

ilyen felújítási keretet. A pénz akkor költhető, ha 3 héten belül (2008. március 6-ig) 

beérkeznek a felújítási tervek, s ezeket a Pályázati Bizottság áttekinti. Paragi Miklós 

elmondta azt is, hogy készülnek a minisztérium felé küldendő, a PPP-s kollégiumokkal 

kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolók. A kollégiumi felvételi jelentkezés Neptun 

rendszeren történő lebonyolításának lehetőségeiről lesz egy előadás, ahová meghívják a 

kari kollégiumi felelősöket is. 2008. február 18-áig el kell küldeni a kollégiumi 

férőhelyekre vonatkozó várólistákat. Beszámolt arról is, hogy készülnek a házirendek, 

2008. február 18-tól indulnak a saját munkavállalóval történő takarítások a Vásárhelyi 

Pál, Martos Flóra és Baross Gábor Kollégiumokban. A többi kollégiumban még egy 

hónapon keresztül a City Service látja el ezen feladatokat. Elkészült a Kármán Tódor 

kollégiumban lévő tornaterem felújítása. Paragi Miklós elmondta azt is, hogy a 

költözések nem zajlottak zökkenőmentesen, s a következő félévekben majd igyekezzünk 

erre jobban odafigyelni. Készül a Kollégiumok Osztály megürült igazgatóhelyettesi 

posztjának betöltésére kiírandó pályázat. –Angyal Róbert megérkezett- A kiírt kollégiumi 

mentori pótpályázat eredménye a következő lett: 15-0-1, 15-0-1 arányú szavazások után 



 

 

Szabó Judit, illetve Szabadi László kollégiumi mentorok lettek a Gépészmérnöki 

Karon; 14-0-2- arányú szavazás után pedig Kassai László kollégiumi mentor lett a 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon. 

1.11  Keresztes Péter beszámolt a gazdasági területen történtekről. Elmondta, hogy a múlt 

héten Paragi Miklóst helyettesítette, a héten pedig részt vett egy Esélyegyenlőségi 

Bizottsági ülésen. Elmondta azt is, hogy az idei évben nem írunk ki több közbeszerzési 

pályázatot a Kari Lapoknak. Kiosztott egy anyagot (3. csatolt dokumentum) a kollégiumi 

klubok központi üzemeltetésének kialakítása címmel, s arra kérte a karokat, hogy ezen 

anyagot 2008. február 21. 12:00-ig véleményezzék. Keresztes Péter emellett 

előterjesztette a kollégiumi klubok esetében a költségek és bevételek elosztásának elveit 

(4. csatolt dokumentum): 

o a bérleti díj felosztása külön megállapodás szerint történik, de a klubhoz tartozó 

közüzemi költségeket minden klub önállóan viseli 

o felújítás, beruházás a klubok által befizetett többlet bérleti díjból kerülne 

kifizetésre a Kollégiumok Osztálytól 

o a közüzemi díjakat a Kollégiumok Osztály határozza meg, ezek még változhatnak, 

ha az EHK-nak sikerül megegyeznie erről a GMF-el, illetve felszerelésre kerülnek 

a fogyasztásmérők 

o bérleti díjat a klubok területének megfelelően, négyzetméter arányosan számolják 

o támogatás felosztása az alábbi elvek szerint történik: 30%-ban négyzetméter 

arányosan, és 70%-ban a támogatott termék felhasználása alapján. 

o minden klub kari gazdálkodás alatt áll, így az adott kar vállal érte felelősséget 

Ezt az előterjesztést az EHK 16-0-0 arányban elfogadta. 

1.12  Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy a hétvégén 

lezajlott a közgyűlés. Itt szó volt a költségvetésről, a tandíjkérdésről, bemutatásra 

kerültek a HÖOK eseti bizottságai, Dibó Zoltán beszámolt az IFIUS-ról. Maszlavér 

Gábor azt is elmondta, hogy őt is beiktatták, mint a HÖOK elnökség új tagját. Beszámolt 

arról is, hogy zajlik a 2008. március 9-ei népszavazással kapcsolatos plakátkampány. 

Jelezte, hogy nem kapta meg a Közhírt, mielőtt az a nyomdába került. Ezért arra kérte a 

KSK képviselőit, hogy ez a jövőben ne történjen meg. 



 

 

1.13  Börcsök Zoltán beszámolt az öntevékeny körökkel történtekről. A Kari Öntevékeny 

Körök aktualizálása miatt arra kérte a kari képviselőket, hogy nézzék meg teljes-e a saját 

kari listájuk. Jelezte, hogy 2008. február 26-án a Villanykari Hallgatói képviselet 

meghívja az EHK-s képviselőket egy nyílt beszélgetésre, a vitatott helyzetek 

megoldására. 

1.14  Kovács Nándor elmondta, hogy jelenleg a tantárgystatisztikával foglalkozik, és később 

akár egy Műhely cikk és készülhetne az itt kapott eredményekből. 

1.15  Boros Vazul beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy elindult az 

OHV-s kampány. Kapott minden hallgató egy Neptun üzenetet erről, illetve a Műhelybe 

is készült egy cikk az új OHV-ről. Emellett előterjesztette az Egységes BME TVSZ-szel 

kapcsolatos módosító javaslatokat (3. csatolt dokumentum): 

o KTB döntése alapján, amely tárgyakból szükséges, a keresztfélévben is a tanórák 

megtartásával történik a kurzus(ok) meghirdetése. Ez vizsgával és félévközi 

jeggyel záruló tárgyakra egyaránt vonatkozik. 

o Kivételes esetben a KTB a félév megkezdése előtt –a KHK egyetértésével- 

ütemezhet félévközi ellenőrzést tanítási napon 8-20 óra közé 

o Zárthelyik ütemezésénél figyelembe kell azt is venni, hogy egy napra legfeljebb 

egy, a végleges jegybe 10%-nál nagyobb súllyal beszámító számonkérés legyen. 

o a zárthelyi dolgozat definíciója módosult annyiban, hogy félévközi jeggyel 

végződő tárgy esetén a legalább 20%-nyi (nem 10%-nyi) súlyt képviselő 

számonkérés számít zh-nak.  

Ezt az előterjesztést az EHK 15-0-1 arányban elfogadta. 

1.16  Angyal Róbert beszámolt a beruházás területén történtekről. Elmondta, hogy 

elkészültek a K-E-R épületbe kerülő bútorokkal kapcsolatos tervek. A Balatonlellei és 

Zalaegerszegi beruházásokkal kapcsolatban pedig nem történtek nagyobb előrelépések. 

 

 

Egyebek: 

2.1 A Karima (Építőkari Kari Lap) felelős szerkesztője Angyal Róbert lett. –Nagy Roland 

távozott- 



 

 

2.2 12-0-3 arányú szavazás után a Pályázati Bizottság új tagja Rozgonyi Eszter helyett 

Medvey Ádám lett. –Nagy Roland visszatért- 

2.3 Orbán Balázs elmondta, hogy a GTK továbbképzési hétvégéjére 2008. február 22-24 

között kerül sor, és a meghívott EHK-s képviselő Ambrózi Gergely. 

2.4 A HÖK alapszabály szerint érvénytelen volt Angyal Róbert delegálása a BME 

Szenátusába. Így helyette új, egy Villamosmérnöki kari képviselőt kellett delegálnunk. 

Az EHK 8-2-6, majd 8-2-5 arányú szavazás után nem fogadta el Börcsök Zoltán 

szenátusi tagságát. Ezután 14-0-1 arányú szavazással az EHK azt a határozatot hozta, 

hogy az új szenátusi delegált Medvey Ádám lesz. 

 

 

Egyetemi Gazdasági Bizottsági ülés: 2008. február 15. (péntek) 8:00 

Szenátusi Oktatási bizottsági ülés:     2008. február 19. (kedd) 14:15 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:         2008. február 19. (kedd) 16:00  

Belső Juttér Bizottság:                      2008. február 21. (csütörtök) 14:00 

Következő EHK ülés:                        2008. február 21. (csütörtök) 18:00 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2008. február 14. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. OMIKK meghosszabított nyitvatartás Bohák András 

2. Waseda University pályázat Esze Ágnes 

3. Klubok központi üzemeltetése Keresztes Péter 

4. Klubok: költségek és bevételek elosztása Keresztes Péter 

5. Egységes BME  TVSZ módosító javaslatok Boros Vazul 

 


