
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. május 7-én tartott üléséről 

 

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

Hamvas Mihály, Hülber Attila, Kálmán László, Keresztes Péter, Kulcsár Bence, Maszlavér 

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

Korábban távozott: Medvey Ádám 

Vendég: Gál Tibor 

 

Az előző ülésen született határozatok: 

46. Gépészkari Hallgatói Képviselet fellebbezése: Az EHK elfogadta a GHK módosító 

javaslatát, mely szerint amennyiben ez már most kivitelezhető, úgy a nyelvi tárgyak 

esetében az elégtelen jegyet szerző hallgatók 4800 Ft különeljárási díjat fizessenek, míg a 

tárgyat egyéb okból nem teljesítő hallgatók 14400 Ft-ot. (13 igen- 0 nem- 0 tartózkodás)  

47. Nyelvi tárgyak kurzusellenőrzése: Az EHK elfogadta, hogy a nyelvi tárgyakkal kapcsolatos 

kurzusindulási feltételek ellenérzése a regisztrációs hét csütörtökén történjen meg. Innentől 

kezdve nem lehet már nyelvi tárgyakat leadni, csak felvenni. (13 igen- 0 nem- 0 

tartózkodás) 

48. Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújítása: Az EHK megszavazta, hogy készüljön el a 

Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújításával kapcsolatos második ütem pályázati kiírása. (13 

igen-0 nem- 0 tartózkodás)  

49. Rendkívüli szociális ösztöndíj: Az EHK megszavazta, hogy a beérkezett 8 pályázatból 

mind a 8-at elfogadja, és az adott hallgatókat 60.000 Ft-os egyösszegű támogatásban 

részesíti.(13 igen-0 nem- 0 tartózkodás) 

50. HKT Szmsz: Az EHK elfogadta HKT SZMSZ-ét, ami a HÖK Alapszabály mellékletét 

képezi. (13 igen-0 nem- 0 tartózkodás) 

 

 

 

 



 

 

Beszámolók: 

1.1 Bohák András beszámolt az elmúlt időszakban történtekről. Elmondta, hogy az operatív 

értekezleten ismét a gazdasági és műszaki főigazgató posztra beérkezett pályázatokról volt 

szó.  

1.2 Bohák András bemutatta a K épület alaprajzán a HÖK és egységeinek lehetséges új 

helyiségeit. Ezen termek bejárására 2009. május 12-én (kedden) 12:00-tól kerül sor. 

1.3 Bohák András ismét egyeztetett Andor György rektorhelyettes úrral az EL csarnok 

ügyével kapcsolatban. A rektorhelyettes úr a megbeszélteknek megfelelően elkészíti az EL 

csarnok kiürítése során felmerült költségek kimutatását. A jövő hét folyamán tárgyalásokat 

folytatnak az Önkormányzattal a Hauszmann utcai sporttelep, illetve az EL csarnok 

ügyében. Emellett elkészül majd a megállapodás is, amelyben lefektetik a HÖK és az 

egyetem teendőit, kötelezettségeit az EL csarnokkal kapcsolatban.  

1.4 Felmerült az ötlet, hogy a Bogdánffy utcai sporttelepen az ELTE tulajdonában lévő 

bitumenes pályát is műfüvesíteni lehetne. Ebben az esetben a pálya természetesen hozzánk 

kerülne, és az ELTE-nek előfoglalási jogai lennének. Emellett a műfüves pályák 

karbantartásával kapcsolatban felmerült azon ötlet, hogy vásároljuk meg a karbantartáshoz 

szükséges gépet. Még 2009 május hónap folyamán érkezik ezzel kapcsolatos előterjesztés. 

1.5 Bohák  András beszámolt a MAFC-cal kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy 2009. 

szeptemberéig Vince Pál elvállalta az elnöki poszt betöltését. Ugyanakkor hosszabb távon 

még mindig nem tudni mi lesz a helyzet. A következő operatív értekezlet is tárgyalja majd 

ezt az ügyet.  

1.6 Angyal Róbert beszámolt a beruházások területén történtekről. Előterjesztette a K-E-R 

épületi bútorok beszerzésével kapcsolatban beérkezett árajánlatokat (1. csatolt 

dokumentum). Ezek alapján az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után azt a 

határozatot hozta, hogy 12.000.000. ft-ot költ ezen bútorok beszerzésére (duplaasztal, 3 

üléses pad, kétemberes asztal, egyszemélyes szék, kanapé, dohányzóasztalka). Emellett 

beszámolt a Balatonlellei Ifjúsági tábor felújításával kapcsolatban történtekről. Az első 

körben megszavazott felújítási munkálatok elkezdődtek. A múltkor megszavazott második 

ütem során az EHK 12.226.000 Ft-ot költ a következőkre: kerti zuhanyzók, kerti pavilon, 

kerti bútorok beszerzése, szúnyogháló cseréje, teraszvilágítás és teraszhűtés bevezetése, 

nagyterem klimatizálása és nyílászáróinak javítása, útjavítás, kapubővítés, stégbővítés, 



 

 

sportpálya kerítés felújítása, kertvilágítás bevezetése. Emellett az EHK egyhangúlag, 16-0-

0 arányban támogatta a különböző tábori használati eszközök kicserélését, felújítását, 

illetve wifi rendszer kiépítését. Gál Tibor beszámolt a vizesblokkok cseréjével kapcsolatos 

eljárásrendről. Ezek alapján először is szükség van az önkormányzat engedélyére (az 

épület kialakítása nem változik meg, így ezzel nem lehet gond), majd meg kell terveztetni a 

munkát, amihez tartozik már egy költségbecslés, a pályázat nyertesét az év végén lehet 

majd kihirdetni, s a munkák jövő tavasszal kezdődhetnek. A fentiek alapján 16-0-0 arányú 

szavazás után az a határozat született, hogy EHK felkéri a Diákközpontot, a tervezési 

munkák előkészítésének megkezdésére. Bohák András és Hamvas Mihály áttekintik a 

Balatonlellei Ifjúsági Tábor feltöltöttségét, s végiggondolják hogyan lehetne még több 

hallgatónak elérhetővé tenni a nyári ottartózkodást. Keresztes Péter előterjesztést készít az 

EHK-s táborvezetőknek a teendőikről. 

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

2009. május 13-án (szerdán) kerül sor a Demján Sándor Alapítvány ellenőrzésére. Emellett 

ígéretet tett arra, hogy 2009. júniusára elkészül a Pénzügyi Ügyrend. 

1.8 Hülber Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a Belső 

Oktatási Bizottság áttekintette a TVSZ módosítás végleges verzióját. A korábbiakban 

elmondottakhoz képest csak a szabadon választható tárgyak felvételében történt változás: 

azon szabadon választható tárgyak esetében, ahol a minimumlétszám körüli a jelentkezők 

száma a hallgatók Neptun-üzenetet kapnak, amelyben tájékoztatják őket mikortól nem 

tudják már leadni a tárgyat. Kulcsár Bence elmondta, hogy a felvételizőknek szóló honlap 

elkészült, s hamarosan felkerülnek rá az elkészült tesztek is. Hülber Attila elmondta, hogy 

a Belső Oktatási Bizottság által készített OHV statisztikák a jövő heti EHK ülésre 

elkészülnek. 

1.9 Medvey Ádám tájékoztatta az EHK-t, hogy a KTH-ban még továbbra sem sikerült 

felvenni az új alkalmazottat; illetve az OHV kérdőívvel továbbra is vannak problémák. 

Emellett beszélt a felvett elsős hallgatóknak küldendő tájékoztató CD-ről. Arra kérte a Kari 

Hallgatói Képviseleteket, hogy hirdessék az Egyetemi BME és a Köztársasági ösztöndíj 

pályázatokat. 

1.10  Domján Zsolt elmondta, hogy a MŰegyetemi SZAKkollégiumok által készített kiáltvány 

miatt Bohák András részt vesz a hétfői MŰSZAK ülésen.  



 

 

1.11 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a Belső 

Kollégiumi Bizottság ismét áttekintette a kollégiumi házirendeket. A különböző kollégiumi 

szobákban történő karbantartási munkálatok elvégzésével kapcsolatban a következő 

javaslatok merültek fel: a hallgató, valamely hallgatói képviselő vagy kollégiumi mentor 

nélkül nem mehetnek be a szobába; amennyiben a hallgatót előre értesítik, úgy a 

gondnokkal együtt is bemehet a szerelő szobába. Az első javaslatra 10, a másodikra 3 

szavazat érkezett, 3 fő tartózkodott. A kollégiumi vendég éjszakai bennalvással 

kapcsolatban még folynak az egyeztetések (havonta 12 napon keresztül 500 Ft/éjszaka, a 

13. naptól 2000 Ft/éjszaka). A GMF SZMSZ Kollégiumi Ügyrend részéhez Bódis Ádám 

készít javaslatot, amit a bizottság ezután megtárgyal majd. 2009. május 31-ig össze kell 

gyűjteni, majd elküldeni Paragi Miklósnak, hogy az egyes kollégiumokban mit újítottak 

fel a kollégiumi 2.000.000 Ft-os felújítási keret terhére, illetve mit akarnak még 

megvalósítani. Ezek után a Kollégiunok Osztály beárazza a munkákat, és 2009. december 

31-ig el kell költeni a fennmaradó keretet. Ezt az ügymenetet az EHK 16-0-0 arányban 

támogatta. Emelett a kollégiumi mentorok feladatköreiről tárgyaltak a bizottsági ülésen. A 

Külső Kollégiumi Bizottság is ezeket a témákat tárgyalta. Paragi Miklós elmondta, hogy 

2009. június közepéig el kell küldeni részéra a nyáron kollégiumban tartózkodó hallgatók 

listáját. A kollégiumokból való kiköltözés legkésőbbi időpontja: 2009. június 29.  

1.12  Keresztes Péter beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy a 

szakkollégiumok által fizetendő rezsiköltséget az adott Kari Hallgatói Képviseleteknek a 

35182-es témaszámon keresztül kell kiegyenlíteniük. Az EHK 15-1-0 arányú szavazás után 

azt a határozatot hozta, hogy a KSK HK újítassa fel a Balatonlelleti Ifjúsági tábor 

kerékpárjait 150.000 Ft-ért. Emellett Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t arról, hogy 

hamarosan elkészül a 2008-as év gazdasági beszámolója.  

1.13 Az EHK 15-0-1 arányú szavazás után elfogadta a KSK HÖK SZMSZ módosítását (2. 

csatolt dokumentum). 

1.14  Orbán Balázs beszámolt a rendezvények területén történtekről. Előterjesztette a 2009-es 

BME fesztivál előzetes költségvetését. Az EHK 15-0-1 arányú szavazás után elfogadta ezt 

az előzetes koncepciót azzal a kikötéssel, hogy ha elkészül a Nagyszínpad végleges 

programterve azt ismét terjessze majd elő. 

-Medvey Ádám távozott- 



 

 

1.15  Maszlavér Gábor elmondta, hogy módosult az adótörvény; illetve módosító javaslatot 

nyújtottak be az FTV-vel kapcsolatosan (miszerint a hallgatók támogatási ideje 

megegyezne a képzési idővel). 

1.16  Hamvas Mihály előterjesztette a MŰSAJT SZMSZ-t (3. csatolt dokumentum), amit az 

EHK egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után elfogadott. Ez az SZMSZ a HÖK 

Alapszabály mellékletét képezi. Emellett tájékoztatta az EHK-t, hogy a jövő héten részt 

vesz majd az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság ülésén, ahol vezetőválasztásra 

kerül majd sor.  

 

 

Egyebek: 

2.1 Bohák András elmondta, hogy a héten megrendezésre kerülő egyetemek között regattán 

a BME hajója nyert. Így a nyertes hajókban ülő hallgatókat nyereményben szeretné 

részesíteni. 10-en 50.000 Ft-os, míg 5-en 30.000 Ft-os nyereményt szavaztak meg. 

Ezalapján a hallgatók egyszeri 50.000 Ft-os juttatásban részesülnek majd. 

2.2Hülber Attila kérte, hogy készüljön Műhely-cikk a Hallgatói Képviseletek által írt 

tudásfelmérésről.  

 

Határidők: 

1. 2009. május 31. :a kollégiumok felújítására vonatkozó igények beküldése Paragi 

Miklósnak. (2-2 milliós felújítási keret) 

 

Határozatok: 

51. K-E-R épületi bútorok: Az EHK12.000.000 Ft-ot költ a K-E-R épületben lévő közösségi 

helyiségek bebútorozására. (16 igen- 0 nem- 0 tartózkodás)  

52. Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújítása: Az EHK felkéri a Diákközpontot, hogy a tábor 

vizesblokkjai kicserélésének terveztetését készítse elő. Emellett kéri a tábori használati 

eszközök kicserélését, felújítását, wifi rendszer kiépítését.  (16 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

53. Kollégiumi felújítási keret: Az EHK megszavazta a következő ügymenetet: 2009. május 

31-ig a KHK-knak el kell küldeniük mit szándékoznak felújítani a 2-2 milliós felújítási 



 

 

keret terhére, majd 2009. december 31-ig el kell végezni ezen munkákat. (16 igen-0 nem- 0 

tartózkodás)  

54. Kollégiumi szobákban történő karbantartási feladatok: Az EHK azt az álláspontot 

képviseli, hogy a kollégiumi szobákban történő karbantartási munkák csak a hallgató vagy 

hallgatói képviselő vagy kollégiumi mentor jelenlétében végezhetőek el. (10 igen- 0 nem- 6 

tartózkodás) 

55. Balatonlellei kerékpárok felújítása: Az EHK megbízta a KSK HK-t, hogy 150.000 ft 

összegben újítsa fel a Balatonlellei Ifjúsági Tábor kerékpárjait. (15 igen- 1 nem- 0 

tartózkodás) 

56. KSK HÖK SZMSZ Szmsz: Az EHK elfogadta KSK HÖK SZMSZ-ét. (15 igen-0 nem- 1 

tartózkodás) 

57. 2009-es BME fesztivál: Az EHK elfogadta a 2009-es BME fesztivál költségvetésének 

előzetes koncepcióját azzal a feltétellel, hogy Orbán Balázs tájékoztatja majd az EHK-t 

amint kialakult a Nagyszínpad végleges programja. (15 igen- 0 nem -1 tartózkodás) 

58. Műsajt SZMSZ: Az EHK elfogadta a MŰSAJT SZMSZ-t, ami a HÖK Alapszabály 

mellékletét képezi. (15 igen- 0 nem – 0 tartózkodás) 

59. Reggatán győztes csapat tagjai: Az EHK 50.000 Ft-os jutalomban részesíti a regattán 

győztes csapat hallgatóit. (10 igen- 0 nem -0 tartózkodás) 

 

 

 

Következő EHK ülés:                      2009. május 14. (csütörtök) 18:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés:        2009. május 13. (szerda) 17:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés:     héten 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:          2009. május 12. (kedd)  

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. május 7. 



 

 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. K-E-R épület bútorok árajánlata Angyal Róbert 

2. KSK HÖK SZMSZ Keresztes Péter 

3. MŰSAJT SZMSZ Hamvas Mihály 

 


