
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. március 19-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Bódis Ádám, Bohák András, Domján Zsolt, Gulyás Krisztina, 

Hamvas Mihály, Kálmán László, Keresztes Péter, Kulcsár Bence, Maszlavér Gábor, Medvey 

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

Kimentés: Hülber Attila 

Vendég: Dr. Andor György (általános rektorhelyettes); Józsa Szabolcs; Kalmár A. Márton; 

Kovács András; Viszoki Csaba 

 

Az előző ülésen született határozatok: 

17. Complex rendszer: Az EHK módosítja a korábban elfogadott kiadási tervét, és 310.000 Ft-

ot a Complex szabályzatkezelő rendszer kiépítésére fordít. (16 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

18. Szakkollégiumi pályázatok: A szakkollégiumok által elnyert pályázatok rezsiöltsége 

minden esetben az adott Kari Hallgatói Képviseletet terheli. (16 igen- 0 nem- 1 

tartózkodás) 

19. TDK támogatása: Az EHK a MŰHALL-on keresztül 200 000 Ft-tal támogatja a TDK-t. 

(14 igen- 0 nem- 2 tartózkodás) 

20. Műegyetemi röplabdakupa: Az EHK 50.000 Ft-tal támogatja a 2008/09-es tanév tavaszi 

félévben a Műegyetemi Röplabdakupát. (16 igen- 0 nem- 0 tartózkodás). 

21. Tájékozódási sportok fesztiválja: Az EHK idén, mint főszponzor 150.000 Ft-tal támogatja 

az Egyetemi Tájékozódási Sportok Fesztiválját. (16 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

22. Tudományos Bizottsági tagság: Bódis Ádám lett a Tudományos Bizottság új tagja.(15 

igen- 1nem- 0 tartózkodás). 

  

Beszámolók: 

1.1 Dr. Andor György általános rektorhelyettes úr ismertette a BME 2009. évi költségvetését 

(1. csatolt dokumentum). Először az általános alapelvekről beszélt, majd a hallgatók által 

befizetett pótdíjakról; a hallgatói alrendszerről; a sport és a nyelvoktatás helyzetéről. Az 

EHK is elmondta, javaslatait, észrevételeit, amelyre Rektorhelyettes úr reagált. Végül az a 



 

 

megállapodás született, hogy az EHK által javasolt, befogadható módosítások szövegszerű 

eredményéről rektorhelyettes úr Bohák András elnökkel a holnapi nap folyamán még 

egyeztet.  

1.2 Bohák András beszámolt az elmúlt időszakban történtekről. Részt vett egy operatív 

értekezleten, ahol a költségvetésről volt szó. 

1.3 Bohák András elmondta, az Egyetem ismét arra kérte a MAFC-ot, hogy 2009. április 20-

áig hozzák meg döntésüket a Sportkoncepcióval kapcsolatban. Amennyiben továbbra is 

elutasítják a korábban ajánlott megegyezést, úgy át kell gondolnunk mi legyen a teendő 

ezzel a helyzettel kapcsolatban. 2009. március 25-én lesz egy egyeztetés erről a témáról. 

1.4 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

egyeztetett Csiby Somával, a KO igazgatóhelyettesével a GMF Kollégiumok Osztályának 

költségvetésével kapcsolatban. Paragi Miklós elmondta azt is, hogy a héten Külső 

Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol szó volt a kollégiumi házirendekről, és a Fegyelmi 

és Kártérítési szabályzat módosításáról (a kollégiumi fegyelmi eljárások rendjének 

pontosításáról). Készül a kollégiumi adatbázis specifikációja. 

1.5 Rozgonyi Eszter elvállalta, hogy felveszi a kapcsolatot Csabay Bálinttal a tévesen kiírt 

vizsgán való távolmaradással kapcsolatos különeljárási díjak miatt. 

1.6 Hamvas Mihály elmondta, hogy elkészült a 2008/09-es tanév tavaszi félévének OHV 

statisztikája a tárgyak és az oktatók vonatkozásában egyaránt. 

1.7 Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy részt vett egy 

elnökségi ülésen, ahol szó volt a mentorprogramról, a májusi HÖOK közgyűlés 

helyszínéről, a HÖOK vezetőképző meghívott vendégeiről.   

1.8 Angyal Róbert beszámolt a beruházás területén történtekről. Belső Beruházási Bizottságot 

tartott, ahol szó volt a K-E-R épületi bútorokkal kapcsolatos közbeszerzési pályázatról. 

1.9 Keresztes Péter figyelmeztette a tagokat, hogy 2009. március 20-án (pénteken) 8:00-tól 

Egyetemi Gazdasági Bizottsági ülés lesz.  

1.10  Domján Zsolt beszámolt az öntevékeny körökkel kapcsolatos történésekről. 

Előterjesztette az egyetemi öntevékeny körök támogatási pályázatát (2. csatolt 

dokumentum). Az EHK 15-0-0 arányú szavazás után elfogadta ezt; illetve azt a határozatot 

hozta, hogy a korábban elfogadott kiadási tervét módosítja, 500.000 Ft-ot fordít az 



 

 

öntevékeny körök működési pályázatára. Bohák András arra kérte Domján Zsoltot, hogy 

készítse el az elfogadott szmsz-szel rendelkező kari és egyetemi öntevékeny körök listáját. 

1.11  Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a mai nap 

folyamán Pályázati Bizottsági ülést tartott. Itt szó volt a pályázati rendszer 

specifikációjáról; az OTDK-n résztvevő hallgatók támogatásáról. Bohák András arra kérte 

Kulcsár Bencét, hogy járjon utána a jegyzettámogatással kapcsolatos ötletek 

megvalósítási lehetőségeinek.  

  

 

Egyebek: 

2.1 15-0-0 arányú szavazás után Kovács Nándor helyett Kulcsár Bence lett lett a Szenátus 

Oktatási Bizottság új tagja. 15-0-0 arányú szavazás után a Szenátus Oktatási Bizottság 

2009. március 24-ei ülésén Angyal Róbert helyett Bódis Ádám vesz részt. 

2.2 Medvey Ádám elmondta, hogy bizonyos karokról még mindig nem kapta meg az EFOTT-

os kapcsolattartók elérhetőségeit. Arra kérte a kari képviselőket, hogy pótolják ezen 

hiányosságukat. Medvey Ádám elmondta azt is, hogy a jövő hét folyamán egyeztet Bujk 

Bélával a Neptun üzemeltetés vezetőjével a Neptun rendszerrel kapcsolatos problémák és 

fejlesztések miatt. 

2.3 Az Építészmérnöki kar Kari papír című kari lapjának új felelős olvasója Domján Zsolt. 

2.4 2009. március 26-áig minden kari Hallgatói Képviseletnek el kell döntenie, hogy mikor 

kívánja tartani HK hétvégéjét és Gólyatáborát a nyár folyamán a Balatonlellei Ifjúsági 

Táborban. Ezeket az időpontokat Gál Tibornak kell elküldeni. 

 

Határozatok: 

23. Szenátusi Oktatási Bizottsági tagság: Kulcsár Bence lett a Szenátusi Oktatási Bizottság új 

tagja. (15 igen- 0 nem- 0 tartózkodás).  

24. Öntevékeny körök pályázata: Az EHK korábban elfogadott költségvetési tervét kiegészíti 

egy 500.000 Ft-os tétellel, amit az öntevékeny körök működési pályázatára fordít. Emellett 

az EHK elfogadta a pályázati kiírást is. (15 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

 

Határidők:  



 

 

1. 2009. március 26.: A Balatonlellei Ifjúsági Táborban való részvételi igény elküldése Gál 

Tibornak. 

 

 

Következő EHK ülés:                      2009. március 26. (csütörtök) 18:00 

Szenátusi Oktatási Bizottsági ülés: 2009. március 24. (kedd) 14:00 

MAFC megbeszélés:                        2009. március 25. (szerda) 14:00 

Belső Juttér Bizottsági ülés:            2009. március 26. (csütörtök) 15:00 

Belső Pályázati Bizottsági ülés:       2009. március 26. (csütörtök) 14:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés:       2009. március 25. (szerda) 17:00 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. március 19. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 BME 2009. évi költségvetése Dr. Andor György 

2 Egyetemi öntevékeny körök támogatási pályázat Domján Zsolt 

 


