
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. június 18-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  

Késett: Orbán Balázs 

Vendég: Szabó Zsolt (Műhely főszerkesztője) 

 

Az előző ülésen született határozatok: 

75. K-E-R épületi bútorok ellátása logóval:.A K-E-R épületekbe rendelt bútorokra EHK logó 

kerül majd, melynek költsége… Ft. (14 igen- 0 nem- 2 tartózkodás)  

76. Hallgatói célú helység használata: Az EHK megbízta Bohák Andrást és Domján Zsoltot, 

hogy egyeztessenek az MSZK-val és a HKT-val a helységhasználat miatt felmerült 

problémákkal kapcsolatban.. (10 igen- 4 nem- 2 tartózkodás) 

 

 

Beszámolók: 

1.1 Szabó Zsolt beszámolt a Műhely helyzetéről. Elmondta, hogy 2009-ben 35 újságírót és 6 

fotóst foglalkoztattak; 8 szám alatt 292 cikket írtak. Ugyan a félév végén 13 újságíró 

távozik, de a kommunikáció szakon tartott óráknak köszönhetően újabb 15 fővel bővül 

majd csapatuk. A Műhely 7 éves fennállása óta először lett megmérettetve két helyen is 

(mindkét helyen szépen szerepelt). Jelenleg 2009. június 30-áig új újságírói pályáztatás 

folyik, majd a nyáron néhány strukturális változást is végrehajtanak majd. 

1.2 Bohák András tájékoztatta az EHK-t, hogy egyeztetett Hajós Róberttel, az Üzemeltetési 

Osztály vezetőjével az új helyiségek kulcsával kapcsolatban. Itt Maszlavér Gábor 

megjegyezte, hogy halad a fénymásoló projekttel, s emiatt szüksége lenne neki is egy 

kisebb helyiségre. 

1.3 Bohák András elmondta, hogy a 2009. június 4-én felvetett versenysport támogatásával 

kapcsolatos témában hamarosan beérkezik egy komoly koncepciós javaslat.  



 

 

1.4 Keresztes Péter beszámolt az operatív értekezleten történtekről. Itt szó volt a BSC-s 

oklevélről; a költségvetésben bekövetkező változásokról (előreláthatólag ezt a szeptemberi 

Szenátus tárgyalja majd); a Q2 és V2 épületekre készítendő eladási tervekről; az EL 

csarnok terveztetéséről; a gazdasági és műszaki főigazgatói pályázat Közlönyben való 

meghirdetéséről (várhatóan november 1-jén áll majd munkába az új főigazgató). 

-Orbán Balázs megérkezett- 

1.5 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Előterjesztette a kollégiumi 

mentori és szupermentori pályázati kiírásokat (1. csatolt dokumentum). A pályázatokat 

idén a Kari Hallgatói Képviseleteknél kell leadni, így a pontos beadási határidőket is ők 

állapítják meg. Az eredmény legkésőbb 2009. július 10-éig megszületik. Az EHK 16-0-0 

arányú szavazás után elfogadta a pályázati kiírásokat. Emellett Paragi Miklós 

előterjesztette a kollégiumi 2 milliós felújítási keret elköltésére beérkezett igényeket (2. 

csatolt dokumentum). A belső Kollégiumi Bizottság nem támogatta a GTK-TTK azon 

kérését, ami a projektorra, sörpadszettre és kapunyitóra vonatkozott. Ezen módosítással 

végül az EHK 13-2-1 arányban elfogadta az előterjesztést. Paragi Miklós előterjesztette a 

2009/10-es tanév őszi félévre vonatkozó karok közötti kollégiumi férőhelyelosztási 

javaslatát (3. csatolt dokumentum). A Belső Kollégiumi Bizottság javaslata alapján a 

férőhelyek szétosztása a karok között csupán létszámarány alapján történjen. Azaz ne 

vegyük figyelembe a korábban megszavazott szabályok alapján a doktorandusz, a külföldi 

és budapesti hallgatók arányát. Emellett a felvételizők számát sem érdemes figyelembe 

venni, mivel az csak torzítja az arányt. Ugyanakkor a feltöltetlen férőhelyek miatt jár a 

büntetés a karoknak. Végül ezen elvek alapján az EHK 16-0-0 arányban elfogadta a 

férőhelyelosztást. 

1.6 Domján Zsolt ismét előterjesztette a VIK HK javaslatát a Schönherz Zoltán 

férőhelyszámának csökkentésére (4. csatolt dokumentum). Ennek értelmében a kollégium 

férőhelyszáma 1072-ről 1056-ra csökkenne, és a kollégiumi mentorok lakhatési 

körülményeinek javítása érdekében 8 szoba a 4 helyett 2 férőhelyes lenne. ugyanakkor az 

emiatt fellépő férőhelycsökkenés csak a VIK kollégiumi helyeinek számát csökkenti. Az 

előterjesztést az EHK 7-3-6 arányú szavazás után nem fogadta el. 

1.7 Hülber Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy Bujk Béla 

(NEptun Üzemeltetés vezetője) , Hamvas Mihály és Medvey Ádám társaságában részt vett 



 

 

egy egyeztetésen az SDA stúdió Kft-vel. Itt részletesen átbeszélték a fejlesztési igényeket, 

és kiderült, hogy a dolgok egy részére a Neptun jelenlegi verziója már alkalmas. Emellett a 

KTH-ban hamarosan felveszik a HÖK rendelkezésére álló alkalmazottat. Emellett a mai 

nap folyamán részt vett a KTH hivatalvezetői értekezleten. Itt szó volt az elektronikus 

kérvénykezelő rendszerről; a BSC oklevélről; a gólya DVD-ről. A gólya DVD-vel 

kapcsolatban hamarosan érkezk egy excel-fájl, amiben minden kari hk-nak ki kell töltenie 

milyen fájlokat szeretne a DVD-re feltetetni. 

1.8 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. Előterjesztette a TJSZ 

2. mellékletének módosító javaslatát (5. csatolt dokumentum). Ezt az EHK 14-0-2 arányú 

szavazás után elfogadta.  

1.9 Az EHK áttekintette a 2009. június 22-ei Szenátus napirendi pontjait. Ezek a következőek: 

Javaslat Széchenyi-díj, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje 

kitüntetés adományozására; Javaslat a BME SZFMR módosítására, A BME 2010/2011. 

tanévre vonatkozó Felvételi Szabályzata; Javaslat a BME Szenátusának üléstervére a 

2009/2010-es tanévben; Beszámoló a BME TDK tevékenysgéről; Felmérés a BME-re 

2008-ban felvett hallgatók pályaválasztásáról és szociális helyzetéről; A 

Közlekedésmérnöki Kar által indítandó Jármű- és mobilgép mérnöki BSc alapszak 

létesítési és indítási kérelme;Kérelem Szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szak 

indítására; Kérelem Ingatlanfejlesztő építészmérnöki mesterszak indítására;  Kérelem 

Urbanista  építészmérnöki mesterképzési szak indítására; Kérelem Tervező építészmérnöki 

mesterképzési szak indítására; Kérelem Forma és vizuális környezettervező mérnöki 

mesterszak indítására; Tájékoztató a szervezeti átalakulással összefüggő megtakarításról; 

Egyebek. Az EHK 14-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy ezen a 

Szenátusi ülésen Hülber Attila és Rozgonyi Eszter helyett Hamvas Mihály és Kulcsár 

Bence vesznek részt. 

1.10 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén. Elmondta, hogy a héten Bizáki Puky 

Péter pályázatokat bírált. Emellett felvetette azt az ötletet, hogy a gólya DVD-re 

felkerülhessen a HKT is. Ezt az EHK 2-10-4 arányú szavazás után nem támogatta.  

1.11 Angyal Róbert beszámolt a beruházások területén történtekről. Előterjesztette a 

bicklitároló létesítésre vonatkozó pályázatát (6. csatolt dokumentum). Ezt az előterjesztést 



 

 

az EHK 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta, így 1.174.800 Ft-ot költ egy új 

biciklitároló létesítésre.  

1.12 Keresztes Péter beszámolt a doktoranduszok által az EHBDT-be delegálandó szavazati 

jogú tag választása miatt tartandó Fórumról. Elmondta, hogy két jelölt van: Sitkei György 

és Simon Vilmos. A szavazás eredménye 2009. június 22-én születik majd meg. 

1.13 Maszlavér Gábor arra kérte a karokat, hogy küldjék el neki a gólyatáboraik időpontját és 

a főszervezőjük nevét. 2009. júlis 10-14 között kerül megrendezésre a HÖOK nyári tábor. 

Emellett Maszlavér Gábor azt kérte, hogy készüljön a Balatonlellei Ifjúsági Táborral 

kapcsolatban pénzügyi és feltöltöttségi beszámoló. 

1.14 Orbán Balázs beszámolt a sportélet területén történtekről. Elmondta, hogy most már 

ténylegesen sor kerül a BME és a MAFC közötti megegyezés aláírására a 

Sportkoncepcióval kapcsolatban. Emellett előterjesztette a Hauszmann utcai műfüves 

pálya felújításával kapcsolatos árajánlatot (7. csatolt dokumentum).  Az EHK 16-0-0 

arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy 420.000 Ft-ot költ a karbantartásra.   

1.15 Kulcsár Bence tájékoztatta az EHK-t a tanórák videóra vételével kapcsolatos projekt 

állásáról. Ezzel kapcsolatban arra kérte a KSK és VBK karokat, hogy ha nem kívánnak 

részt venni a projektben, akkor ezt írásban jelezzék felé. 

1.16 Nagy Roland beszámolt az Iskolaszövetkezettel kapcsolatban történtekről. Elmondta, 

hogy a következő EHK ülésre az Iskolaszövetkezet beszámolója és a jövőre vonatkozó 

elképzelések. Emellett tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten sor került az első tárgyalásra a 

MŰISZ-szel kapcsolatos perben. 

  

 

Határidők: 

1. 2009. június 30. KOLLOKA pályázatok beszámolójának elkészítése 

 

 

Határozatok: 

77. Kollégiumi mentor és szupermentor pályázati kiírás:.Az EHK elfogadta a kollégiumi 

mentori és szupermentori pályázati kiírásokat.. (16 igen- 0 nem- 2 tartózkodás)  



 

 

78. Kollégiumi felújítási keret: AzEHK a módosításokkal együtt elfogadta a kollégiumi 2 

milliós felújítási keret felhasználására beérkezett igényeket.. (13 igen- 2 nem- 1 

tartózkodás) 

79. Kollégiumi férőhelyelosztás 2009/10 őszi félév: Az EHK elfogadta a 2009/10 tanév őszi 

félévére vonatkozó karok közötti kollégiumi férőhelyelosztást. (16 igen- 0 nem-0 

tartózkodás) 

80. Schönherz Zoltán Kollégium férőhelyszámának csökkentése: Az EHK nem fogadta el a 

VIK HK előterjesztését, amely a Schönherz Zoltán Kollégiumra vonatkozott. (7 igen- 3 

nem-6 tartózkodás) 

81. TJSZ 2. melléklet: Az EHK elfogadta a TJSZ 2. mellékletének módosítását. (14 igen- 0 

nem-2 tartózkodás) 

82. Szenátusi helyettesítés: A Szenátus 2009. június 22-ei ülésén Hülber Attila és Rozgonyi 

Eszter helyett Hamvas Mihály és Kulcsár Bence vesznek részt. 

83. HKT a gólya DVD-n: Az EHK nem támogatta, hogy a HKT felkerüljön a gólya DVD-re (2 

igen- 10 nem-4 tartózkodás) 

84. Kerékpár tároló létesítése: Az EHK 1… F-ot költ az egyetem területén egy kerékpártároló 

létesítésére. (16 igen- 0 nem-0 tartózkodás) 

85. Hauszmann utcai műfüves pálya felújítása: Az EHK 420.000 Ft-ot költ a Hauszmann utcai 

műfüves pálya felújítására. (16 igen- 0 nem-0 tartózkodás) 

 

Következő EHK ülés:                      2009. június 25. (csütörtök) 18:00 

Belső Gazdasági Bizottsági ülés:     2009. június 25 (csütörtök) 

Belső Juttér Bizottsági ülés:             2009. június 24. (szerda) 16:00 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. június 18. 



 

 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Kollégiumi mentori és szupermentori pályázat Paragi Miklós 

2. Kollégiumi 2 milliós felújítási keret Paragi Miklós 

3. Kollégiumi féőhelyelosztás 2009/10 ősz Paragi Miklós 

4. Schönherz férőhelyszámának megváltoztatása Domján Zsolt 

5. TJSZ 2. melléklet módosítsa Rozgonyi Eszter 

6. Kerákpártároló létesítése Angyal Róbert 

7. Hauszmann utcai sportpálya felújítása Orbán Balázs 

 


