
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. október 9-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Ambrózi Gergely, Bohák András, Börcsök Zoltán, Esze Ágnes, 

Hamvas Mihály, Hülber Attila, Keresztes Péter, Kovács Nándor, Maszlavér Gábor, Medvey 

Ádám, Nagy Roland, Orbán Balázs, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter  

Kimentés: Kálmán László 

Késett: Bohák András, Medvey Ádám 

 

Beszámolók: 

-Az ülést Nagy Roland vezeti- 

1.1 Hülber Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a múlt héten 

ismertetett projektekkel továbbra is foglalkozik. Arra kérte a GTK, TTK, és a VIK HK 

képviselőit, hogy küldjék el neki a problémás tárgyak listáját, ugyanis eddig még nem 

tették meg. Elmondta azt, is hogy 2008. október 14-án (kedden) Belső Oktatási Bizottsági 

ülést tart. 

1.2 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. Elmondta, hogy a mai 

nap folyamán lezárult a szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos fellebbezési időszak, így a 

jövő hétre elkészül a végeredmény. Emellett beszámolt a KTH hivatalvezetőin történtekről. 

Itt szó volt a Neptun rendszerrel kapcsolatos problémákról, fejlesztésekről; az 

átsorolásokról; a tartozás miatt passzív félévre utasított hallgatók fellebbezéséről; a készülő 

létszámstatisztikáról; a szociális ösztöndíjak sikeres számfejtéséről; a Diákközpont 

kezelése alatt álló ösztöndíjak eddigi sikertelen számfejtésének okáról; az elektronikus 

index bevezetésének esélyeiről; Szabó Mihály és Bohák András egyeztetéséről. Emellett 

tájékoztatták arról, hogy 2008. október 13- 2008.október 31. között emelt fogadási időben 

lehet a KTH-ban diákigazolványt érvényesíteni. 

1.3 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a 

kollégiumok felújítására kapott 2 millió forintok felhasználása mindenütt megkezdődött. 

Emellett a mai nap folyamán részt vett a Kollégiumok Osztály Vezetői Értekezletén. Itt szó 

volt a Martos Flóra Kollégium felújításáról (hibázott a kivitelező); a VIK-en lévő 



 

 

nevelőtanárok melletti üres helyekről (2 személy mellett 3-3 üres férőhely van); a félévközi 

ki és beköltözésekről (csak akkor költözzön be valaki, miután már kiköltözött az előtte ott 

lakó); a TMK csoportról; a Schönherz Zoltán Kollégiumban lévő hálózat üzemeltetésével 

kapcsolatos pályázat kiírásáról; a tűzvédelmi rendelet változásáról; a tárgyak, eszközök 

kollégiumokba való be és kiviteléről. –Medvey Ádám megérkezett- Emellett elmondta, 

hogy külön kérésre bele lehet nézni a Kollégiumok Osztályon lévő szerződésekbe. 

Elmondta, hogy a kollégiumi díjkedvezmény visszautalása nem a Neptun rendszeren 

keresztül történik, hanem a hallgatók közvetlenül a saját bankszámlájukra kapják. Paragi 

Miklós elmondta azt is, hogy hétfőn büfémegbeszélésen vesz majd részt, 2008. október 

13-án (hétfőn) pedig Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tart. Medvey Ádám jelezte, hogy 

a Schönherz Zoltán kollégiumban továbbra sincs fűtés. 

1.4 Esze Ágnes beszámolt a pályázatok területén történtekről. Arra kérte a karokat, hogy 

hirdessék az Egyetemi BME illetve a Fogyatékos hallgatók részére kiírt pályázatokat. Az 

EBME átvételi időpontjai a következőek: 2008. október 14. (kedd) 10:00-12:00; 2008. 

október 16. (csütörtök) 16:00-18:00; 2008. október 20. (hétfő) 12:00-14:00.   

1.5 Ambrózi Gergely elmondta, hogy a jövő hét folyamán elkészül az idei TDK-zó hallgatók 

díjazásáról szóló anyag, amit aztán lehet továbbítani a kari kapcsolattartóknak is. 

1.6 Orbán Balázs beszámolta sportélet és a rendezvények területén történtekről. 

Elmondta,hogy a héten tárgyalt az Üzemeltetési Osztállyal az egyetemi műfüves pályák 

(Bogdánffy és Hauszmann utcai) üzemeltetéséről. Ismét emlékeztette a jelenlévőket, hogy 

a következő Nyílt Napos megbeszélésre 2008. október 22-én 10:15-kor kerül sor az EHK 

kistárgyalóban, és 2008. október 17-éig kell elküldeni a tájékoztató anyagokat. Elmondta 

azt is, hogy a következő EHK ülésre elkészül a II. Egyetemi Napok beszámolója. 

1.7 Hülber Attila beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy elkészült az 51/2007-

es kormányrendelet módosító javaslata. Ez a következőket tartalmazza: a normatíva 

felosztás módosítása: legalább 59%-ot kell ösztöndíjra fordítani, legalább 20%-ot szociális 

támogatásra, 1% HÖK működésének támogatására, a többi egyéb lehetőségekre 

használható; csak akkor kapnak a rászorultsági kategóriákba eső hallgatók a törvénynek 

megfelelő szociális támogatást, amennyiben részesülnének benne az eljárás alapján; lesz 

egyéb egyszeri kifizetés; félévente egyszer kell igényelni szociális támogatást; az átsorolást 

lehet homogén hallgatói csoportonként is végezni. Emellett a választmányi ülésen a tavaszi 



 

 

MSc felvételiről beszéltek. Maszlavér Gábor ismét emlékeztetett arra, hogy a HÖOK 

vezetőképzőre 2008. november 20-23 között kerül sor Keszthelyen. 

1.8 Nagy Roland elmondta, hogy a héten Bohák Andrással együtt Péceli Gábor rektor úrral 

tárgyaltak az Iskolaszövetkezetről. Emellett tájékoztatott arról is, hogy a jövő hét folyamán 

kerül sor az alapító közgyűlésre. 

-Bohák András megérkezett és átvette az ülés vezetését- 

1.9 Börcsök Zoltán beszámolt az öntevékeny körökkel kapcsolatos történésekről. Az 

egyetemen lévő szakkollégiumok összefogását az EHK támogatja, de pénzügyileg csak 

akkor fogja segíteni őket  amint kialakítják, lerögzítik a szervezeti hátteret. Emellett 

előterjesztette az Egyetemi Öntevékeny Körök SZMSZ-ét és pályázatát (1. csatolt 

dokumentum). Az EHK 15-0-0 arányú szavazás után 14.000 Ft-tal támogatta az Egyetemi 

Zöld Kör működését. Az EHK 13-0-2 arányú szavazás után elfogadta a Mászókör SZMSZ-

ét, így ez Egyetemi Öntevékeny Körré vált. Ezek után a pályázatuk megtárgyalását 

elhalasztotta az EHK azzal a kitétellel, Orbán Balázs utánajár annak, hogy a Testnevelés 

Központnak mennyiben kellene hozzájárulnia az eszközmegóváshoz. Az EHK 13-0-2 

arányú szavazás után elfogadta a Néptánckör SZMSZ-ét, így ez Egyetemi Öntevékeny 

Körré vált. az EHK 15-0-0 arányú szavazás után 194.000 Ft-tal támogatta a kör működését 

azzal a megjegyzéssel, hogy vizsgálják meg egy erősítő berendezés vásárlásának 

lehetőségét. A Tudásközpont az ÉMK-ÉPK-KSK által szervezett Városfejlesztési 

Vetélkedő támogatására 178.000 Ft-ot igényelt. Keresztes Péter jelezte, hogy az itt látott 

költségvetést a KSK HK nem látta, így ő módosító javaslatként azt szeretné,hogy ha nem 

támogatnánk a rendezvényt. Az eredeti kérés 2 szavazatott kapott, a 0 Ft-os javaslat 6 

szavazatot, 7 fő tartózkodott. Egy 9-4-2 arányú megerősítő szavazás után az EHK azt a 

határozatot hozta, hogy nem támogatja ezt az Öntevékeny Kört. Az EHK 0-12-3 arányú 

szavazás után azt a határozatot hozta, hogy nem támogatja a Magyar Közgazdasági 

Társaság BME Ifjúsági Szervezetének jelen formájú, a benyújtott SZMSZ szerinti 

megalakulását, mivel az nem felel meg a HÖK Alapszabályban leírtaknak.  

1.10 Bohák András beszámolt az elmúlt héten történtekről. Elmondta, hogy részt vett egy 

operatív és egy vezetői értekezleten. Itt szó volt arról, hogy ki nyilatkozhat a sajtónak az 

Egyetem nevében; a TANOK-ról; a MAB-os intézményi akkreditációról; a KTH-ban a 



 

 

munkairányító meghatározásáról; a 2008.november 28-ai Nyílt Napról; a 2008. október 22-

ei lehetséges félnapos dékáni szünetről. 

1.11 Bohák András elmondta, hogy részt vett egy tárgyaláson Rózsás Péter gazdasági és 

műszaki főigazgatóval. Itt elsősorban a kari kollégiumi ügyekről tárgyaltak. Emellett 

Bohák András elmondta azt is, hogy kapott VIR jogosultságot.  

1.12 Rozgonyi Eszter előterjesztette a TJSZ módosítást (2. csatolt dokumentum). Az elmúlt 

javaslathoz képest a következő kérdésekben kellett döntenie az EHK-nak: 

 a homogén hallgatói csoportok között a normatíva felosztását lehessen a Kari 

Hallgatói Képviseletek által meghatározott elvek alapján végezni. Vagy minden 

KHK két napon belül beküldi, hogyan szeretné ezt a felosztást végezni, és 

mindegyik tételesen bekerül a TJSZ-be. Harmadik lehetőség: a jelenlegi szöveg 

mellé bekerül, h. a csoportok megszerzett összkreditje alapján is lehet felosztást 

végezni kizárólagos vagy kapcsolattal. A fenti sorrendben a javaslatok 8-6-2 

szavazatot kaptak. 9-5-1 arányú megerősítő szavazás után az EHK azt a határozatot 

hozta, hogy a normatíva felosztást a KHK elvei alapján lehet végezni. 

 Az EHK 4-8-3 arányú szavazás után nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a 

súlyozott tanulmányi átlagot is figyelembe lehessen venni az ösztöndíjindex mellett 

az ösztöndíjosztás során.  

 Az EHK nem támogatta azt a javaslatot, hogy a kollégiumba be nem költöző és 

erről értesítést nem küldő hallgatókat a következő felvételi eljárás során akármilyen 

szankcióban részesítsük, és ezt TJSZ szinten szabályozzuk. 

 Az EHK 13-0-2 arányú szavazás után elfogadta azt a javaslatot, hogy minden 

félévben a regisztrációs hét péntekjéig lehet lemondani a kollégiumi férőhelyet 

szankció nélkül 

 Az 51/2007. Korm. rendelet 4.§ (4) szerint „Az intézmény a kollégiumi munkát 

végző hallgató számára a kollégiumi díjból kedvezményt, mentességet biztosíthat a 

térítési és juttatási szabályzatában meghatározottak szerint.” Az EHK támogatta az 

a javaslatot, hogy ez a lehetőség kerüljön be a TJSZ-be, valamint hogy ilyen 

kedvezményt a Kollégiumok Osztály és az EHK egyetértésével lehessen adni. 

 Ezek után az EHK (a fentiek figyelembevételével) 15-0-0 arányban elfogadta a TJSZ 

módosító javaslatot.  



 

 

1.13  Az EHK megtárgyalta az Építőmérnöki Kar SZMSZ-ének módosítását. Eszerint a 

Gazdasági Bizottsági tagok megbízatása határozatlan időre szól, a bizottság létszáma 4 fő; 

a kari lap főszerkesztő megbiízatása határozott időre szól; kiváló jegyzetdíj kitüntetést 

alapítanak. 15-0-0 arányú szavazás után az EHK elfogadta az SZMSZ módosítást. 

1.14  Az EHK megtárgyalta az Iskolaszövetkezet Alapszabályát, és 15-0-0 arányú szavazás után 

az Alakuló Közgyűlés számára elfogadásra javasolta.  

 

Egyebek: 

2.1 A jövő hét folyamán kerül sor az Építőmérnöki karon a Fórumra és a Szavazásra. Az EHK 

részéről Keresztes Péter vesz részt a Szavazatszámláló Bizottságban. 

2.2 2008 október 23-24 között lesz az Építőmérnöki Kar HK hétvégéje, melyen az EHK 

részéről Keresztes Péter és Nagy Roland vesz részt.. 

2.3 A VIK HK és a GPK HK továbbképző hétvégéjére 2008. október végén kerül majd sor. 

 

 

Következő EHK ülés:                       2008. október 16. (csütörtök) 18:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés:    2008. október 13. (hétfő) 17:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:        2008. október 14. (kedd) 16:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés:       héten 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2008. október 9. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 



 

 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Egyetemi öntevékeny Körök pályázatai Börcsök Zoltán 

2. TJSZ módosítás Rozgonyi Eszter 

 


