
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. november 6-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  

Későn érkezett: Bohák András 

Korábban távozott: Kulcsár Bence, Nagy Roland 

Vendég: Dékány Donát (elnök- VIK HK) 

 

Az előző ülés jegyzőkönyvének áttekintése: 

Az elmúlt ülésen a következő határozatok születtek: 

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) Ezzel kapcsolatosan 

további tárgyalások történtek. (Részletek a beszámolók között) 

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

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

 

 



 

 

A következő határidőket kell betartani: 

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

eddig az időpontig be kell fejezni. 

2. 2008. november 7. : A novemberi HÖOK vezetőképzőn résztvevők listájának beküldési 

határideje Maszlavér Gábornak. 

 

Beszámolók: 

-Az ülést Nagy Roland vezeti- 

1.1 Hülber Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy 2008.november 

4-én részt vett egy egyeztetésen Szabó Mihály KTH igazgatóval az indexkérdéssel 

kapcsolatban. A 79/2006-os kormányrendelet alapján 3 lehetséges módja van a hallgatók 

tanulmányi eredményeinek nyilvántartására: a jelenlegi leckekönyv; elektronikus okirat; 

kinyomtatott és lefűzött okirat. Az egyeztetések alapján a harmadik változat bevezetése 

tűnik a legjobbnak, ugyanis a három közül egyszerre csak egy vezethető be. Ennek 

megfelelően az elkövetkezendő időszakban módosítani kell a Tanulmányi Ügyrend 

bizonyos részeit (szabályozni kell még a tantárgyfelvételt követő 5 napos fellebbezési 

időszakot; a tanulmányi eredmények elsődleges papíralapú hiteles dokumentuma a 

tanszékeken őrzött vizsgalap, kinek kell hitelesíteni ezt a vizsgalapot; a hallgató hogyan 

kaphat igazolást a megszerzett jegyéről; szabályozni kell az átmeneti időszakot). Ezen 

szabályozások bevezetése után minden hallgató megkapja a jelenlegi leckekönyvét.    

1.2 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. Előterjesztette 

javaslatát a kollégiumi díj mérséklésére vonatkozóan. Ennek megfelelően a 2008/09-es 

tanév őszi félévében azon hallgatók részesülhetnek kollégiumi díjtámogatásban, akik 

legalább 91 szociális ponttal rendelkeznek; esetükben a mérséklés mértéke 10%; a 92 

pontosak esetében 20%, ... míg a 100 pontosak esetében 100%. Ezt a javaslatot az EHK 

15-0-0 arányban elfogadta. Paragi Miklós elvállalta, hogy a következő EHK ülésig 

utánajár annak, milyen módon, mely keretekből kerülhetne sor a mérséklés 

finanszírozására. Rozgonyi Eszter elmondta, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjjal 

kapcsolatos kérdésekkel a Támpont Irodához kell fordulni. 

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

folyamán Külső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott. Itt szó volt a kollégiumokban lévő 



 

 

Informatikai hálózatok kiépítéséről szóló szerződésről (globális felmérés lesz a különböző 

igényekről); a karok Kollégiumok Osztállyal kapcsolatban felmerült problémáinak 

összegyűjtéséről; a kollégiumi mentorok feladatainak növeléséről. Paragi Miklós 

elmondta, hogy a PPP-s kollégiumokban felmerült problémákat továbbította Szabó 

Gábornak, a Kollégiumok Osztály igazgatójának. 2008. november 19-én 18:00-kor 

Külső Kollégiumi Bizottsági ülést tart, melynek témája a BSC és MSC közötti átmenet 

esetén a kollégiumi felvételi szabályozása. A következő hetekben Paragi Miklós előkészíti 

a következő félévre vonatkozó kollégium mnetor és hallgatói gondnok pályázatok kiírását. 

A 2008. november 20-ai EHK ülésre elkészül a következő félévre vonatkozó kollégiumi 

be- és kiköltözésekkel kapcsolatos ütemterv. Dékány Donát megígérte, hogy legkésőbb 

2008. november 13-áig elszállítják a dolgaikat a Baross Gábor Kollégiumból. 

1.4 Orbán Balázs beszámolt a sportélet területén történtekről. Előterjesztette a Műfüves 

pályák üzemeltetésére vonatkozó anyagát (1. csatolt dokumentum). Ennek megfelelően a 

Bogdánffy és Hauszmann utcai pályákat az EHK üzemelteti, bérleti díjat fizet értük az 

Üzemeltetési Osztálynak, illetve fizeti a rezsiköltséget. A Bogdánffy utcai pályák éves 

bérleti díja 1.000.000 Ft, míg a Hauszmann utcai pálya esetében ez 1.200.000 Ft. Az 

előterjesztés az EHK 14-0-0 arányban elfogadta. Orbán Balázs emlékeztette a karokat a 

2008. december 6-án megrendezésre kerülő Mikulás kupára. Emellett elmondta, hogy az 

Educatio 2009.január 24-25-én kerül megrendezésre.   

1.5  Esze Ágnes beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy elbírálásra 

kerültek a fogyatékos hallgatók segítésére kiírt pályázatok (2. csatolt dokumentum). A 

pályázatokat az Esélyegyenlőségi Bizottság vizsgálta át. Ennek eredményeképp 230.000 

Ft-os támogatást kap a Támpont Iroda, amely keretből hasznos eszközöket (pl: diktafont, 

fényképezőgépet) vásárolnak majd, s ezt a hallgatók innen elkérhetik; támogatták a 

hallgatók gyógyszer és üzemanyagköltségeit, illetve néhány eszközigényét is. 1.010.000 Ft 

összértékben osztottak ki támogatást. Az előterjesztést az EHK 15-0-0 arányban támogatta. 

Esze Ágnes elmondta, hogy 2008. november 11-én, kedden nyílt Pályázati Bizottsági 

ülést tart a sportösztöndíj kiírásával kapcsolatban. 

1.6 Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Ismertette a HÖOK vezetőképző 

programját. Elmondta, hogy elkészült a BME módosító javaslata a HÖOK 

Alapszabályhoz, mely szerint a választási közgyűlést minden ciklus második évének 



 

 

márciusa és november 15-e között kell tartani. 2008. november 13-án BRSz tisztújításra 

kerül sor, így szükség van egy választmányi jelöltre. Hülber Attila továbbra is vállalta ezt a 

posztot, és őt az EHK 14-0-0 arányban támogatta.  

-Bohák András megérkezett- 

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

hogy a néptánckör szívesen fellép akármelyik kari rendezvényen, amennyiben ezt vele 

vagy a körvezetővel előre leegyeztetik. Orbán Balázs elmondta, hogy a Mászókörrel és a 

Testnevelési Központtal kapcsolatban felmerült problémákról egyeztetéseket folytat. 

-Kulcsár Bence és Nagy Roland távoztak; az ülést Bohák András vezeti- 

1.8 Bohák András beszámolt az elmúlt időszakban történtekről. Részt vett egy Rektori 

Tanácson ahol Andor György költségvetéssel kapcsolatos anyagát tárgyalták. 2008. 

november 4-én részt vett egy megbeszélésen Rózsás Péter Gazdasági és Műszaki 

Főigazgatóval. Itt szó volt a műfüves pályák üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekről; 

TJSZ módosításról; kollégiumokban kiépítésre kerülő hálózatokról szóló Informatikai 

pályázatról; a Schönherz Zoltán Kollégium büfépályázatának kiírásáról; lakhatási 

támogatás keretének felhasználásáról (részletek: 3. csatolt dokumentum). 2008.november 

13-ai EHK ülésen részt vesz Rózsás Péter és Szabó Gábor; emiatt a kari HK elnököket is 

szívesen látjuk. 

1.9 Bohák András elmondta, hogy meghívták a következő oktatási dékánhelyettesi ülésre, 

ahol egy lehetséges TVSZ módosításról lesz szó. Ez a következő: 1. ellenőrzések és 

pótlások esetén a TVSZ csak általános elveket tartalmazzon, a kritériumok az egyes 

tantárgyak követelményrendszerébe kerüljenek, KTB jóváhagyással; 2. TVSZ-be 

kerüljenek be, hogy az ellenőrzések és pótlások előírt rendszerétől el lehet térni a KTB 

jóváhagyásával; és ezt a tantárgyi adatlapon fel kell tüntetni. Arra kérte a kari képviselőket, 

hogy tárgyaljanak ezen kérdésről a következő HK ülésükön, és az ezzel kapcsolatos 

véleményeket 2008. november 13. 12:00-ig küldjék el.  

1.10 Hamvas Mihály beszámolt az Egyetemi TDK Bizottságon történtekről. Elmondta, hogy a 

bizottságtagjai továbbra sem értenek egyet az EHK által kialakított szabályokkal. Ugyanis 

az eltérő külső céges támogatások miatt szekciónként igen nagy különbség tud lenni az 

első díjazottak között. Így kompromisszumként a következő javaslat született: a szekciókra 

jutó EHK-s támogatás kiszámolásakor a bizottság +/- 10%-kal eltérhet az eredetileg 



 

 

odajutó összegtől. Hamvas Mihály megígérte, amennyiben valahol ezt nem tartják be, úgy 

az eredeti elvek alapján lesz kiosztva a pénz. A javaslatot az EHK 14-0-0 arányban 

támogatta. 

1.11  Kálmán László beszámolt a HKT-vel kapcsolatos történésekről. Előterjesztette az 

IAESTE (HKT Tagszervezet) rendezvényéra vonatkozó támogatási igényét. Az EHK az 

előterjesztést megvitatta, majd Maszlavér Gábor javaslatára a döntést elhalasztotta egy 

héttel. 2008. november 13-ára Maszlavér Gábor előterjesztést készít ezzel kapcsolatban. 

1.12  Angyal Róbert beszámolt a beruházás területén történtekről. Elmondta, hogy az E1C 

nagyelőadó felújítása valószínűleg többe fog kerülni az eredetileg tervezettől. Emellett 

utána kell járni annak, mikor is kerülhet sor a felújításra. 

1.13  Dékány Donát előterjesztette a VIK HK SZMSZ-ének módosítását (4. csatolt 

dokumentum). Az EHK megvitatta a módosítás főbb pontjait, majd 14-0-0 arányú szavazás 

után elfogadta a módosítást.  

1.14  Dékány Donát tájékoztatta az EHK-t a VIK kari SZMSZ módosításáról. Elmondta, szóba 

került egy olyan lehetőség, hogy a Tudásközpontok mintájára létrehoznak egy hallgatói 

szervezetet is.  Ez lényegében a szakkollégiumok háttérszervezet lenne, így ugyanis 

könnyebben lehetne pályázniuk. 

 

Egyebek: 

2.1 A következő gólyabálokra kaptak meghívást az EHK-sok: 2008. november 12.- ÉPK; 

2008. november 18.-ÉMK, TTK; 2008.november 13.-GTK; 2008. november 14.-VIK. 

2.2 Hamvas Mihály jelezte, hogy 3 kar (ÉPK, GPK, VBK) nem küldött választ a Kari 

Lapokkal kapcsolatos nyomdai közbeszerzési kérdésre, így ők ezt tegyék meg minél előbb. 

2.3 A jövő heti EHK ülésen megbeszéljük a Műhellyel kapcsolatos teendőket. 

 

Határozatok: 

6. Kollégiumi díjtámogatás: Azon hallgatók részesülnek kollégiumi díjtámogatásban a 

2008/09-es tanév őszi félévében, akik legalább 91 szociális ponttal rendelkeznek; 

esetükben a mérséklés mértéke 10%; 92 pontosaknál 20 %, ... 100 pontosak esetében 100 

%.. (15 igen- 0 nem- 1 tartózkodás) 



 

 

7. Bogdánffy és Hauszmann utcai műfüves sportpályák üzemeltetése: Az EHK üzemelteti az 

Egyetemi Műfüves sportpályákat, s a Bogdánffy utcai pályákért évi 1.000.000 Ft-os, míg a 

Hauszmann utcaiért évente 1.200.000 Ft bérleti díjat fizet az Üzemeltetési Osztálynak. (14 

igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

8. Fogyatékos hallgatók segítésére kiírt pályázat: Az EHK 1.010.000 Ft-ot fordít a 

fogyatékos hallgatók helyzetének segítésére. (15 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

9. BME választmányi tagja: 2008. november 13-án sor kerülő BRSZ tisztújítás után továbbra 

is Hülber Attila lesz a BME választmányi tagja. (14 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

10. TDK ösztöndíj: A különböző kari szekciókra jutó EHK-s támogatás kiszámolásakor a TDK 

bizottság +/- 10%-kal eltérhet az eredetileg odajutó összegtől. Amennyiben ez a szabály 

nem kerül betartásra, úgy az eredeti elvek alapján történik a jutalmak kiosztása. (14 igen- 0 

nem- 0 tartózkodás) 

11. VIK HK SZMSZ módosítás: Az EHK elfogadta a javasolt módosításokat (14 igen-0 nem-0 

tartózkodás) 

 

Határidők:  

3. 2008. november 13. - Paragi Miklós utánajár annak, milyen módon, mely keretekből 

kerülhetne sor a kollégiumi díjtámogatás finanszírozására.  

4. 2008. november 20. – Paragi Miklós elkészíti a kollégiumokba való be és kiköltözésekkel 

kapcsolatos ütemtervet. 

5. 2008. november 13.- Maszlavér Gábor elkészíti az IAESTE-vel kapcsolatos 

előterjesztését. 

6. 2008. november 13.- TVSZ módosító javaslatokkal kapcsolatos kari vélemények 

beérkezésének határideje. 

 

 

Következő EHK ülés:                       2008. november 13. (csütörtök) 18:00 

Külső Kollégiumi Bizottsági ülés:    2008. november 18. (szerda) 18:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:        2008. november 11. (kedd) 16:00 

Belső Pályázati Bizottsági ülés:       2008. november 11 (kedd) 15:00 



 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2008. november 6. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Műfüves pályák üzemeltetése Orbán Balázs 

2 Fogyatékos pályázat Esze Ágnes 

3 Emlékeztető a GMF-en történt egyeztetésről Bohák András 

4. VIK HK SZMSZ módosítás Dékány Donát 

 


