
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. október 30-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Bohák András, Börcsök Zoltán, Esze Ágnes, Hamvas Mihály, 

Hülber Attila, Kálmán László, Keresztes Péter, Kovács Nándor, Kulcsár Bence; Maszlavér 

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

Korábban távozott: Börcsök Zoltán, Medvey Ádám 

 

Beszámolók: 

1.1 Az EHK köszöntötte új tagját Kulcsár Bencét, aki a Gépészmérnöki Kar delegáltja. 

1.2 Bohák András beszámolt az elmúlt időszakban történtekről. Rész vett vezetői 

értekezleteken, illetve rektori tanácson. Elmondta, hogy a sportkoncepció ügye 

folyamatosan halad, ugyanakkor jelenleg a helyiség és létesítménykoncepció kicsit 

háttérbe szorult. Rész vett egy előadáson, amit a TIO vezetője tartott az Informatikai 

Biztonsági szabályokról. Ennek kapcsán felmerült, hogy a szoc.sc.bme.hu illetve a 

palyazat.sc.bme.hu oldalak adatbázisát tartalmazó szervert biztonságosabbá kellene tenni. 

Kovács Nándor lett az EHK adatvédelemmel foglalkozó tagja. 

1.3 Bohák András elmondta, hogy többször egyeztetett Vocskó Mátéval, aki előterjesztette 

javaslatát a Bogdánffy utcai sporttelepen egy röplabda komplexum létesítésére. A 

megvalósítás esetleges lépéseiről a jövő héten Rektorhelyettes Úrral is egyeztetnek.  

1.4 2008. november 4-én (kedden) 15:00-tól Bohák András részt vesz egy megbeszélésen 

Rózsás Péter gazdasági és műszaki főigazgatóval. Ezzel kapcsolatban arra kérte az EHK-s 

képviselőket, hogy az általuk eddig említett problémákat küldjék el neki e-mailben 2008. 

november 4-e (kedd) 12:00-ig. Ezen a megbeszélésen sor kerül majd ezen ügyek 

megtárgyalására is.  

1.5 Az EHK továbbra is vállalja a könyvtár vizsgaidőszakban való meghosszabbított 

nyitvatartásával kapcsolatosan felmerült költségeket. 

1.6 Hülber Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a mai nap 

folyamán részt vett egy egyeztetésen az indexkérdéssel kapcsolatban Szabó Mihály KTH 

igazgatóval. Az Igazgató úr megígérte, körbejárják azon lehetőségét is, hogy akik 



 

 

szeretnék, azok a régi rendszer szerint használhassák az indexüket. 2008. november 5-én 

Hülber Attila ismét részt vesz egy megbeszélésen Szabó Mihállyal, Csabay Bálinttal és 

Bujk Bélával a Neptun üzemeltetés vezetőjével. Itt szó lesz az indexről, az OHV-ról, az 

OHV ügyrendről. Hülber Attila elmondta, hogy a múlt héten nem volt oktatási 

dékánhelyettesi értekezlet, így nem történt előrelépés a méltányosság és az utólagos 

tárgyfelvétel kérdésében. Emellett 2008. október 28-án (kedden) Belső Oktatási Bizottsági 

ülést tartott. Itt szó volt a Neptun fejlesztésekről (utána járnak annak, hogy bizonyos 

fejlesztések mennyibe kerülnek, és ezeket az EHK finanszírozhatja-e); illetve a futó ügyek 

haladásának elősegítéséről. Hülber Attila a mai nap folyamán részt vett KTH 

hivatalvezetői értekezleten. Itt szó volt a készülő létszámstatisztikáról; a FIR jelentésekről; 

a rosszul működő, de azóta megjavult átlagszámításról; átsorolásokkal kapcsolatos 

problémákról (MSC-s, kiegészítő képzéses hallgatók); aktívról passzívra átsorolt hallgatók 

helyzetéről; a különeljárási (vizsgáról való igazolatlan távolmaradás; nem teljesített kredit) 

és ismétlő javítóvizsga díjak kiírásáról; a költségtérítéseket tartalmazó táblázat 

közzétételéről a KTH honlapján. 

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

következő időszakban ismét TJSZ módosításra kerül sor. Ezzel kapcsolatban arra kérte a 

kari képviselőket, hogy a következő kari HK ülésen beszéljenek az elsős MSC-s hallgatók 

tanulmányi ösztöndíjáról. Előterjesztette a rendkívüli szociális ösztöndíjra vonatkozó 

javaslatot, melyben 3 vitás pályázat volt. Az EHK 15-0-1 arányú szavazás után támogatta a 

… Neptun kódú hallgató pályázatát; és 0-12-4 arányú szavazás után nem támogatta  a … 

és … Neptun kódú hallgatók pályázatát. Végül az EHK 15-0-1 arányban támogatta a teljes 

előterjesztést, azaz a beérkezett 18 pályázatból 10-et támogat, 7t elutasít és 1-t hiányosnak 

ítél meg. Emellett elmondta, hogy a beérkezett fellebbezések alapján 906 hallgató jogosult 

Demján Sándor kiegészítő szociális ösztöndíjra. Az EHK 16-0-0 arányú szavazás után azt 

a határozatot hozta, hogy a szociális támogatás keretének terhére megfinanszírozza a 

Demján Sándor Alapítvány támogatása feletti 6 hallgató ösztöndíját.  

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

egyeztetéseket folytatott a PPP-s kollégiumok bútorainak KERMI vizsgálatáról. Emellett 

2008. október 27-én (hétfőn) Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott. Itt elkészült végre a 

Schönherz Zoltán Kollégiumban felmerült problémákat tartalmazó lista; áttekintették az 



 

 

Informatikai hálózat kiépítéséről szóló szerződést (több probléma is van vele). Elmondta, 

hogy a jövő héten Külső Kollégiumi Bizottsági ülést tart.  

1.9 Esze Ágnes beszámolt a pályázatok területén történtekről. Előterjesztette az Egyetemi 

BME pályázatot (2. csatolt dokumentum). Ezzel kapcsolatban a következő módosító 

javaslatok érkeztek: az eredeti kategóriás rendszerrel ellentétben a pontszámoknak 

megfelelően alakuljanak ki az összegek. Az eredeti kategóriás rendszerre 15 szavazat 

érkezett, míg a pontszámarányosra 1. A kategóriák meghatározásával kapcsolatban a 

következő javaslatok érkeztek: 3 kategória legyen; 4 kategória legyen (1-2-4-7 hallgatót 

tartalmazzanak); 4 kategória legyen (1-4-2-7 hallgatót tartalmazzanak). A fenti sorrendben 

a javaslatok 0-15-6 szavazatot kaptak. Emellett a kategóriák jutalmának meghatározására a 

következő javaslatok érkeztek: I- 100.000 Ft, II- 70.000 Ft, III- 50.000 Ft, IV.- 35.000 Ft; 

I- 90.000 Ft, II- 70.000 Ft, III- 50.000 Ft, IV.- 30.000 Ft; I- 90.000 Ft, II- 70.000 Ft, III- 

50.000 Ft, IV.- 35.000 Ft; I- 100.000 Ft, II- 62.000 Ft, III- 48.000 Ft, IV.- 30.000 Ft. A 

javaslatok a fenti sorrendben a következő szavazatszámokat kapták: 9,5,12,2. Ennek 

eredményeképp az EBME kiosztása az idei félévben a következő módon történik: 4 

kategóriába sorolnak 14 hallgatót; az I. kategóriába 1 hallgató kerül és 90.000 Ft 

ösztöndíjban részesül; a II.-ba 2 hallgató, akik 70.000 Ft-ot kapnak; a III.-ban 4 hallgató 

40.000 Ft-ot; míg a IV.-be 7 hallgató esik és ők 35. 000 Ft-ot kapnak. 

1.10  Keresztes Péter beszámolt a gazdaság területén történtekről. Felhívta a Kari Hallgatói 

Képviseletek figyelmét arra, hogy a Diákközpontban lévő analitikájuk terhére vonatkozó 

költéseiket 2008. december 1-ig fejezzék be. Elmondta, hogy a költségvetésben 

megszavazott szponzori támogatás igénybe vételéhez szükség van egy hivatalos levélre, 

amiben pontosan, részletesen leírják a karok milyen, egyetemi forráson kívüli támogatást 

szereztek.  

1.11 Hamvas Mihály elmondta, hogy részt vett az Egyetemi TDK Bizottság ülésén. A bizottság 

a következő javaslatot tette: a helyezésekért járó összegek meghatározásakor a javasolt 3-

2-1-0,5-es szorzókat túl nagynak találják, és helyette 2-1,5-1-0,5-es szorzókat szeretnének. 

9-en támogatták az eredeti javaslatot, 6-an a módosított változatot, 1 fő tartózkodott. Így az 

EHK azt a határozatot hozta, hogy maradnak az eredeti szorzófaktorok. Maszlavér Gábor 

elvállalta, hogy a díjazás menetéről Műhely cikk készül. 



 

 

1.12 Börcsök Zoltán beszámolt az öntevékeny körökkel kapcsolatos történésekről. Elmondta, 

hogy egy vallási alapon szerveződő szervezet szeretne egyetemi öntevékeny körré válni. 

Az ilyen kezdeményezéseket a hatályos HÖK Alapszabály nem támogatja. Emellett 

jelezte, hogy lesz VIK HK SZMSZ módosítás. Bohák András emellett arra kérte a VIK 

HK elnökét Dékány Donátot hogy tájékoztassa az EHK-t részletesen a VIK kari SZMSZ a 

hallgatói önkormányzatot közvetlenül érintő módosításáról. 

1.13  Medvey Ádám jelezte, hogy szükség van EHK-s delegáltakra a Szavazatszámláló 

Bizottságukba. Paragi Miklós és Orbán Balázs elvállalta ezt a feladatot.    

-Börcsök Zoltán és Medvey Ádám távoztak- 

1.14  Orbán Balázs beszámolt a sportélet területén történtekről. Beszámolt a terem és 

pályabérlések pontos metódusáról. Elmondta, hogy a tornaterembérlésekből befolyó 

összegek nem az EHK-hoz kerülnek, mi csak javaslatot teszünk a terembeosztásra. Ezzel 

szemben a műfüves pályákat az EHK bérli az Üzemeltetési Osztálytól; így a bérlésből 

befolyó összeg végül az Diákközponthoz kerül. Orbán Balázs beszámolt a rendezvények 

területén történtekről is. Elmondta, hogy az Egyetemi Napok beszámolóját előbb a Belső 

Gazdasági bizottság áttekinti, majd utána jön be EHK ülésre. 2008. október 29-én részt vett 

a Nyílt Nap Bizottság ülésén. Most már csak a tanteremfelosztással kapcsolatosan merültek 

fel problémák. Emellett beszámolt az Egyetemi Doktori Tanácsban történtekről. 

1.15  Kálmán László beszámolt a HKT-vel kapcsolatos történésekről. A HKT Külügyi 

Börzéjét 2008. november 4-én rendezik meg. 

1.16  Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy elkészült az őszi 

HÖOK vezetőképző programja. Arra kérte a karokat, hogy kezdjék el gyűjteni a 

közgyűlésen résztvevők létszámát; majd küldjék el neki a jelentkezők listáját legkésőbb 

2008. november 7-ig. Emellett részt vett a választmányi ülésen is. Itt szó volt a 

Felsőoktatási Törvény módosító javaslatairól. 2008. november 13-án 18:00-tól BRSZ 

tisztújításra kerül sor. 

 

Egyebek: 

2.1 Nagy Roland beszámolt az Iskolaszövetkezettel kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy 

a hét folyamán beindult a munka. A BME Állásbörze keretein belül már 120-160 hallgató 

dolgozott az Iskolaszövetkezeten keresztül. Emellett arra kérte az EHK-t hogy biztosítson 



 

 

az Iskolaszövetkezet számára egy 3.000.000. Ft-os likviditási keretet. Ezt az EHK 14-0-0 

arányban támogatta.  

2.2 Az EHK évzáró hétvégére 2008. december 12-14 között kerül sor. 

2.3Bohák András és Keresztes Péter előkészítenek egy szavazatszámláló gép 

megvásárlásával kapcsolatos előterjesztést. 

2.4 A GPK HK minden EHK képviselőt és Kari HÖK elnököt meghív a 2008. november 6-án 

tartandó gólyabáljára. Aki részt szeretne venni az eseményen az jelezze ezen szándékát 

Nagy Rolandnak 2008. november 4-ig.  

2.5  A GPK HK továbbképző hétvégéjére 2008. november 28-30 között kerül sor. Az EHK 

részéről Maszlavér Gábor és Hamvas Mihály vesz részt az eseményen. 

 

Határozatok: 

1. Rendkívüli szociális ösztöndíj: A beérkezett 18 pályázatból az EHK 10- t, támogat 1 

hiányosnak ítél meg , és 7-t elutasít. (15 igen-0 nem- 1 tartózkodás) 

2. Demján Sándor kiegészítő ösztöndíj: A Demján Sándor Alapítvány által támogatott 900 

hallgatón felül az EHK a szociális ösztöndíjak keretének terhére további 6 hallgatót 

támogat, akik szintén részesülnek majd ebben az ösztöndíjban. (16 igen- 0 nem- 0 

tartózkodás) 

3. Egyetemi BME ösztöndíj: Az EHK a 2008/09-es tanév tavaszi félévében a beérkezett 31 

pályázatból 14-et támogat. Ezen hallgatókat 4 kategóriába sorolja és számukra a következő 

ösztöndíjat ítéli meg: I. kategória: 90.000 Ft; II. kategória: 70.000 Ft; III. kategória: 40.000 

Ft; IV. kategória:-35.000 Ft. 

4. TDK ösztöndíj: Az EHK az Egyetemi TDK Bizottság javaslatával szemben továbbra is a 3-

2-1-0,5-ös szorzófaktorokat támogatja a helyezésekért járó díjak megállapításakor. (9 

szavazat az eredeti javaslatra- 6 a módosító javaslatra- 1 tartózkodás) 

5. Iskolaszövetkezet: Az EHK 3.000.000 Ft-os likviditási keretet biztosít az Iskolaszövetkezet 

működésének segítésére. (14 igen-0 nem-0 tartózkodás) 

 

Határidők:  

1. 2008. november 4. 12:00- A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóval megbeszélendő 

problémák elküldésének határideje Bohák Andrásnak (levél tárgya: Rózsás). 



 

 

2. 2008. december 1.- Diákközpontban lévő kari analitikák terhére vonatkozó költéseket 

eddig az időpontig be kell fejezni. 

3. 2008. november 7. : A novemberi HÖOK vezetőképzőn résztvevők listájának beküldési 

határideje Maszlavér Gábornak. 

 

 

Következő EHK ülés:                       2008. november 6. (csütörtök) 18:00 

Külső Kollégiumi Bizottsági ülés:    2008. november 6. (csütörtök) 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:        2008. november 4. (kedd) 16:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés:       a héten 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2008. október 30. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Rendkívüli szociális támogatás Rozgonyi Eszter 

2 EBME 2008/09 ősz Esze Ágnes 

 


