
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. május 28-án 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: Nagy Roland 

Vendég: Hajdu László (XI. kerületi független önkormányzati képviselő); Ambrózi Gergely, 

Domján Dániel, Józsa Szabolcs, Kalmár A. Márton, Szalontai Bence 

 

Az előző ülésen született határozatok: 

65. Bécsi ösztöndíj pályázat: Az EHK elfogadta a külföldi ösztöndíjak pontozási rendszere 

alapján felállított hallgatói rangsort. Ezalapján az első 5 hallgató utazhat, és a 6. hallgató 

póttag. (14 igen- 0 nem- 1 tartózkodás)  

66. OTDK utazási pályázat: Az EHK határozata alapján 465.400 Ft-ot költ az OTDK 

Konferenciára utazó hallgatók támogatására. (15 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

67. EBME ösztöndíj: Az EHK határozata alapján az idei félévben 3 hallgató 70.000 Ft-os, 5 

hallgató 50.000 Ft-os, míg 8 hallgató 35.000 Ft-os EBME ösztöndíjban részesül. (12 igen- 0 

nem- 0 tartózkodás) 

68. Nyelvoktatás: Az EHK elfogadta a Nyelvoktatással kapcsolatos szabályokat tartalmazó 

rektori utasítást. (16 igen-0 nem- 0 tartózkodás) 

 

 

Beszámolók: 

1.1 Hajdu László képviselő úr tájékoztatta az EHK-t és a jelenlévő HÖK-elnököket a XI. 

kerületi önkormányzat által elfogadott rendeletről, ami alapján a kollégiumi kluboknak este 

tíz órakor be kell zárniuk. A képviselő testület utolsó ülésén lehetőség van egy módosító 

javaslat benyújtására, amely eredményeképp a kollégiumi klubokat nem érintené az a 

rendelet. Emellett az ülés ideje alatt az egyetemek egy csendes demonstrációval is 

elősegíthetnék e módosító javaslat elfogadtatását. A képviselő úr távozása után az EHK 



 

 

megvitatta a helyzetet. Így 16-0-0 arányú szavazás után a következő határozatot hozta. A 

BME HÖK úgy dönt, hogy az egyetemi hallgatók érdekében nem támogatja a 

kollégiumokban működő klubok 22.00-kor történő bezárását. Nem helyes minden 

egyeztetés nélkül rendeletet alkotni, így megfontolásra javasoljuk a rendelet teljes 

visszavonását, de legalábbis széleskörű újratárgyalását. Ezen véleményének hangadásul 

2009. június 5-én (pénteken) 9:00-14:00 között demonstrációt tart. Az EHK felhatalmazta 

Bohák Andrást, hogy Neptun üzenetben tájékoztassa a hallgatókat a fennálló helyzetről, a 

demonstráció fontosságáról; illetve felvegye a kapcsolatot a XI. kerületi egyetemek HÖK-

jeivel is. Az EHK arra kérte a kari HK-kat, hogy állítsanak ki a létszámuknak megfelelő 

számú rendezőt.  

1.2 Bohák András beszámolt az elmúlt időszakban történtekről. Elmondta, hogy a 

nyelvoktatással kapcsolatos változtatásokról a következő Műhely is beszámol majd. 

Tájékoztatta az EHK-t, hogy az elkészült Bogdánfy utcai értékbecslés miatt tárgyalásokat 

folytattak 2009. május 27-én az ELTE képviselőivel. Itt azt az ígéretet kapták, hogy 

legkésőbb 2009. június 30-án aláírásra kerül a szerződés, amely a sporttelep 

szétválasztásáról szól majd. Emellett Bohák András tárgyalásokat folytatott a MAFC-cal 

kapcsolatosan, illetve az ÉL csarnok koncepciótervét készítő építésszel.  

1.3 A hallgatói célú helyiségekkel kapcsolatos költözködéssel kapcsolatos tennivalókat az 

EHK esetében Nagy Roland és Hamvas Mihály; míg az MSZK, Műhely, HKT blokk 

esetében Kálmán László és Domján Zsolt koordinálja. Ennek érdekében egyeztetéseket 

folytatnak majd Gál Tiborral, Szabó Imrével, illetve elkészítik a bútorozási tervet és az 

egyéb felújítások ütemezését. 

1.4 Bohák András arra kérte a felelősöket (Domján Zsolt, Hülber Attila, Keresztes Péter), 

hogy a 2009. június 18-i EHK ülésre készítsék el a HÖK Alapszabály hiányzó mellékleteit.  

1.5 Bohák András elmondta, hogy az EHK gazdálkodásával kapcsolatos 2008-as beszámolók 

a következő EHK ülésen kerülnek tárgyalásra és elfogadásra. Ezen beszámolók legkésőbb 

2009. június 2-áig felkerülnek a szerveren a Gazdaság/aktuális mappába. 

1.6 Hülber Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy legenerálódtak 

a Neptunban az OHV kérdőívek, megoldódtak a problémák, így most már lehet 

véleményezni. Hamvas Mihály elmondta, hogy az 2008/09-es tanév őszi féléve esetében 4 

kérdés kiértékelése már teljesen elkészült. Emellett készített 1-2 kimutatást is ezen 



 

 

információk segítségével. Kulcsár Bence elmondta, hogy legkésőbb 2009. május 31-ig 

elkészül az ide jelentkező hallgatóknak készülő honlap.  

1.7 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Előterjesztette a Jó tanuló- 

Jó sportoló ösztöndíj eredményét (1. csatolt dokumentum). Az előterjesztést az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatta. Medvey Ádám emellett további tárgyalásokat 

folytat az ide felvetteknek küldendő CD-vel kapcsolatban 

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

felsőoktatási kerekasztalon. Itt beszéltek a felsőoktatási keretszámokról, az 51/2007-es a 

hallgatók juttatási-térítési ügyeivel kapcsolatos kormányrendelet módosításáról (ez 

valószínüleg 2009. szeptember 1-től lesz hatályos), illetve az önálló képviselői 

indítványkén benyújtott FTV módosításokról (a kerekasztal nem támogatta a Magyar 

Bálint által benyújtott módosító javaslatot). Maszlavér Gábor elmondta, hogy a 

mentorprogram lassan újra elindul, így ezt egy Neptun üzenetben meghirdethetjük majd a 

hallgatóknak.  

1.9 Felmerült a TJSZ módosításának igénye a kollégiumi várólisták kezelésével kapcsolatban. 

A Belső Kollégiumi Bizottság majd tárgyalja ezt a következő ülésén.  

1.10  Kálmán László elmondta, hogy az Erasmus Iroda új vezetője megkereste Bohák Andrást 

az Erasmus program keretében kiutazó hallgatók támogatásával kapcsolatban. Így Kálmán 

László és Medvey Ádám a nyár folyamán kidolgoz egy utazási pályázatot, aminek keretin 

belül ezen hallgatókat is lehetne támogatni.  

1.11  Keresztes Péter beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy elkészült az 

EHK 2008-as gazdasági beszámolója, ami megtekinthető a szerveren a gazdaság/aktuális 

mappában. 

-Nagy Roland távozott- 

1.12  Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a holnapi 

nap folyamán egy egyeztetésen vesz részt a Neptunon keresztül történő kollégiumi 

jelentkezéssel kapcsolatosan. Paragi Miklós elküldte véleményezésre a Kollégiumi 

Ügyrendet és a kollégiumi mentorokkal kapcsolatosan készített anyagot a Kollégiumok 

Osztálynak véleményezésre. Emellett a rendezvények engedélyeztetésével kapcsolatban is 

készül majd egy szabályozás, amely minden kollégiumra érvényes lesz majd. Paragi 

Miklós előterjesztette a nyári, hallgatói képviselők által ingyen feltöltött kollégiumi 



 

 

férőhelyek listáját (2. csatolt dokumentum). Az EHK ezt egyhangúlag, 15-0-0 arányban 

elfogadta. Emellett Paragi Miklós előterjesztette a kollégiumi díj emelésével kapcsolatos 

javaslatát is (3. csatolt dokumentum). A díjak emelésére a nagymértékben megnövekedett 

rezsiköltség miatt van szükség. Az EHK 9-2-4 arányú szavazás után azt a határozatot 

hozta, hogy egyetért 2009. szeptember 1-jétől a kollégiumi díjak következő értékeivel: 

8500 Ft a nem PPP keretében felújított kollégiumokban, 9300 Ft a Schönherz Zoltán 

Kollégiumban és 11500 Ft a Kármán Tódor Kollégiumban. A Martos Flóra Kollégium 

következő ütemben történő felújításával kapcsolatos ajánlatok felbontása megtörtént; s az 

esetleges további felújítási lehetőségekkel kapcsolatban a jövő héten lesznek tárgyalások. 

2009. június 15-éig el kell készíteni a KOLLOKA pályázat beszámolóját.  

1.13  Angyal Róbert beszámolt a beruházások területén történtekről. Elmondta, hogy a jövő 

héten előterjesztést készít a Balatonlellei Ifjúsági Tábor ágyneműcseréjére vonatkozólag. 

1.14  Orbán Balázs beszámolt a  rendezvények területén történtekről. Elmondta, hogy a múlt 

hét folyamán sikerült egy BME fesztiválos megbeszélést tartania az összes kar 

részvételével. Emellett beszámolt a sportélet területén történtekről is. Elmondta, hogy a 

MAFC elnöksége még továbbra sem írta alá a megállapodást az Egyetemmel a 

sportkoncepcióra vonatkozóan.  

 

Határidők: 

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

Miklósnak. (2-2 milliós felújítási keret) 

2. 2009. június 15. KOLLOKA pályázatok beszámolójának elkészítése 

 

 

Határozatok: 

69. Demonstráció a XI. kerületi önkormányzat rendelet miatt: A BME HÖK úgy dönt, hogy az 

egyetemi hallgatók érdekében nem támogatja a kollégiumokban működő klubok 22.00-kor 

történő bezárását. Nem helyes minden egyeztetés nélkül rendeletet alkotni, így 

megfontolásra javasoljuk a rendelet teljes visszavonását, de legalábbis széleskörű 

újratárgyalását. Ezen véleményének hangadásul 2009. június 5-én (pénteken) 9:00-14:00 

között demonstrációt tart.. (16 igen- 0 nem- 0 tartózkodás)  



 

 

70. Jó tanuló- jó sportoló ösztöndíj: Az EHK elfogadta a pályázat eredményét.(16 igen- 0 

nem- 0 tartózkodás) 

71. Hallgatói képviselők nyári kollégiumi férőhelye: Az EHK elfogadta a hallgatói képviselők 

nyári kollégiumi bentlakásával kapcsolatos előterjesztést.(15 igen-0 nem- 0 tartózkodás ) 

72. Kollégiumi díjak emelése: Az EHK egyetértésével 2009. szeptember 1-től a kollégium 

díjak a következőek: 8500 Ft a nem PPP-s kollégiumokban, 9300 Ft a Schönherz Zoltán 

Kollégiumban, 11500 Ft a Kármán Tódor Kollégiumban. (9 igen- 2 nem- 4 tartózkodás)  

 

 

Következő EHK ülés:                      2009. június 4. (csütörtök) 18:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés:        2009. június 2. (kedd)  

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés:     héten 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. május 28. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Jó tanuló- jó sportoló ösztöndíj Medvey Ádám 

2. Nyári férőhelyek (2%) Paragi Miklós 

3. Kollégiumi díj emelés Paragi Miklós 

 


