
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. június 25-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  

 

Az előző ülésen született határozatok: 

80. Kollégiumi mentor és vezetőmentor pályázati kiírás:.Az EHK elfogadta a kollégiumi 

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

81. Kollégiumi felújítási keret: Az EHK a módosításokkal együtt elfogadta a kollégiumi 2 

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

82. 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) 

83. 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) 

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

nem-2 tartózkodás) 

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

Eszter helyett Hamvas Mihály és Kulcsár Bence vesznek részt. 

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

igen- 10 nem-4 tartózkodás) 

87. Kerékpár tároló létesítése: Az EHK 1.174.800 Ft-ot költ az egyetem területén egy 

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

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

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

 

 

 



 

 

Beszámolók: 

1.1 Bohák András és Maszlavér Gábor beszámoltak a fénymásoló helyiség kiépítésével 

kapcsolatos projekről. Bohák András elmondta, hogy Hajós Róberttel a GMF 

Üzemeletetési Osztály igazgatójával és Andor György általános rektorhelyettessel 

folytatott tárgyalásokat. Ennek eredményeképp kiderült, hogy az E épület 1. emeletén 

lenne egy üres helyiség a fénymásológépek elhelyezésére. Az EHK 16-0-0 arányú szavazás 

után felhatalmazta Bohák Andrást, hogy hivatalosan is megigényelje ezt a helyiséget. 

Maszlavér Gábor elmondta, hogy a héten 4 cégtől kapott árajánlatot a fénymásoló 

gépekre vonatkozóan (multifunkcionális színes; nagy teljesítményű fekete-fehér; plotter; 

rajzgép) 15-20.000.000 Ft értékben. Előre láthatólag 2009. szeptember 1-jére le tudják 

szállítani a gépeket. Hülber Attila felvetette, hogy amennyiben a projekt sikeresen 

megvalósul, úgy ne csak az E épületben, hanem az egyetem más területein is kerüljenek 

kiépítésre fénymásolóhelyiségek. Maszlavér Gábor elmondta, hogy szívesen várja az 

EHK-sok ötletet az üzemeltetéssel kapcsolatban.  

1.2 Bohák András beszámolt a hétfői Szenátuson és Vezetői értekezleten történtekről.  . 

1.3 Bohák András tájékoztatta az EHK-t, a Sportkoncepcióval kapcsolatos ügyek jelenlegi 

állásáról (1. csatolt dokumentum). Elmondta, hogy a jelenlegi tervek alapján 2009. 

szeptemberében megalakul a Sportbizottság, és ők döntenek majd minden sporttal 

kapcsolatos kérdésben. A bizottság bevételét csak az alrendszerbe forgathatja vissza, azaz 

ebből kell fedezniük a pályák felújítását, eszközök karbantartását…stb. A Bogdánfy utcai 2 

műfüves sportpályát továbbra is az EHK működteti majd, s ezért a bérleti díjat fizet. A 

Bogdánffy utcai sporttelepen kisebb fejlesztések történnek majd: uszoda bezárása, és egy 

új öltöző létesítése. Amennyiben kiderül, hogy az EL-csarnokban a sportkomplexum 

kialakítása többe kerül majd, mint a jelenlegi összeg úgy el kell döntetnünk mit teszünk 

majd. Ehhez az anyaghoz Bohák András még a jövő hét folyamán várja a véleményeket. 

Orbán Balázs elmondta, hogy 2009. június 26-án aláírásra kerül a BME-MAFC 

megállapodás. 

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

Kollégiumi Bizottságot tartott. Itt szó volt a kollégiumi férőhelyek karok közötti 

szétosztásáról. Az itt kialakult férőhelyszámokat az EHK elé terjesztette (2. csatolt 



 

 

dokumentum), aki ezt 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta. Emellett beszéltek a 

Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat módosításáról is.  

1.5 Hülber Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Felvetette azt a javaslatot, hogy 

augusztusban is tartson az előzetes tárgyfelvételi időszak a Neptun rendszerben. Az EHK 

16-0-0 arányú szavazás után felkérte Bohák Andrást arra, hogy intézze el a fenti javaslat 

megvalósulását. A Belső Oktatási Bizottság javaslatára a nyelvvizsgadíj visszatérítést 

kiterjesztjük majd a költségtérítéses hallgatókra is. 

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

Juttér Bizottságot tartott, ahol szó volt a Pénzügyi Ügyrendről. Hamvas Mihállyal együtt 

2009. június 29-én átsorolással kapcsolatos ülést tart a Kari HK-k képviselőinek 

1.7 Keresztes Péter elmondta, hogy elkészült az EHK Ügyrend első verziója (3. csatolt 

dokumentum), amivel kapcsolatosan várja az EHK-sok véleményét. Felmerült, hogy az 

ülésen előterjeszteni kívánt anyagok előkészítése hogyan történjen. A többség azt az 

álláspontot képviselte, hogy az ülésen előterjeszteni kívánt anyagokat az ülés előtti napon 

nyilvánosságra kell hozni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az adott ülésen először 

arról szavazunk majd, hogy felvesszük-e az ügyet a napirendi pontok közé. Ezzel 

kapcsolatosan Bohák András felvetette egy elektronikus döntéstámogató rendszer 

kiépítésének lehetőségét. Emellett Keresztes Péter beszámolt a gazdaság területét 

történtekről. Elmondta, hogy a mai Gazdasági Bizottsági ülése Iskolaszövetkezet témában 

folytatódik 2009. július 1-jén 11:00-tól.  

1.8 Medvey Ádám elmondta, hogy a köztársasági ösztöndíj pályázatok bírálása előtt a 

felmerült kisebb problémák miatt a Pályázati Bizottság értelmezi majd a pályázati kiírást. 

1.9 Nagy Roland előterjesztette az új EHK iroda bebútorozásával kapcsolatos látványtervet 

(4. csatolt dokumentum). Az EHK 16-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, 

hogy a tervekkel koncepciójukban egyetért, és következő lépésként szeretné látni a 

megvalósításra vonatkozó árajánlatot. 

1.10  Kulcsár Bence beszámolt a tanórák felvételével kapcsolatos projekt jelenlegi helyzetéről. 

Előterjesztette a Videóköröknek készített pályázati kiírást (5. csatolt dokumentum). Az 

eredeti anyaggal kapcsolatban a következő módosító javaslatok érkeztek: a körök 

minimum 2.000.000. Ft, maximum 4.000.000. Ft összértékben pályázhatnak, illetve a 

nagyobb videókörök vállalják, hogy nem csak felveszik az órákat, de igény esetén 



 

 

tanfolyamot is tartanak a kijelölt másik videókörnek. Ezekkel a módosításokkal együtt a 

pályázati kiírást az EHK 16-0-0 arányban elfogadta.  

1.11 Maszlavár Gábor elmondta, hogy még csak 2 kar küldte el részére a gólyatábori 

időpontokat. Megkérte a többi kart is, hogy pótolja ezen hiányosságát.  Elmondta azt is, 

hogy a kari HÖK-elnökök az EFOTT-os tiszteletjegyeiket tőle vehetik át személyesen 

2009. július  9-éig. Az EHK-sok szállásigényeit Nagy Rolandnak kell elküldeni, a szállást 

mindenki saját költségére veheti igénybe. 

1.12 Angyal Róbert elmondta, hogy a K-E-R épületbe megrendelt bútorok 2009. júliusában 

megérkeznek majd.  

1.13 Orbán Balázs beszámolt a rendezvények területén történtekről. Elmondta, hogy a mai nap 

folyamán tartott egy egyeztetést az Egyetemi Napokon résztvevő zenekarokkal 

kapcsolatosan. Ha valakinek még van javaslata ezen témában az keresse meg őt 

személyesen.  

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

férőhelyszámának csökkentésére (6. csatolt dokumentum). Ennek értelmében a kollégium 

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

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

emiatt fellépő férőhelycsökkenés csak a VIK kollégiumi helyeinek számát csökkenti, 

illetve a VIK HK azt a határozatot hozta, hogy a 2 férőhelyes szobák számát 

maximalizálnák ebben az értékben. Az előterjesztést az EHK 9-3-4 arány szavazás után 

elfogadta, azaz megkéri a Kollégiumok Osztályt a Schönherz Zoltán kollégium 

férőhelyszámának csökkentésére. 

 

 

Határidők: 

1. 2009. június 30. KOLLOKA pályázatok beszámolójának elkészítése 

2. 2009. június 26. EHK táborban résztvevők listájának elküldése Keresztes Péternek 

3. 2009. július 9. : EEFOTT-os tiszteletjegyek átvétele Maszlavér Gábornál a Kari HÖK 

elnököknek 

 

 



 

 

Határozatok: 

89. Fénymásoló projekt helyiség:.Az EHK felkérte Bohák Andrást, hogy hivatalosan is 

igényelje meg az E épület 1. emeletén üresen álló helyiséget a fénymásolóprojekthez. (16 igen- 

0 nem- 0 tartózkodás)  

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

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

tartózkodás) 

91. Tárgyfelvétel augusztusban: Az EHK felkérte Bohák Andrást, hogy intézze el az 

augusztusi tárgyfelvételt. (16 igen- 0 nem- 0 tartózkodás)  

92. EHK iroda bebútorozása: Az EHK elfogadta az új iroda bebútorozásával kapcsolatos 

látványtervet, és a következő körben az erre vonatkozó árajánlatról szeretne szavazni. (16 igen- 

0 nem- 0 tartózkodás) 

93. Pályázat a Videóköröknek: Az EHK elfogadta a Videókörök részére készített az egyetemi 

előadások felvételével kapcsolatos pályázati kiírást. (16 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

94. Schönherz Zoltán Kollégium férőhelyszámának csökkentése: Az EHK fogadta a VIK HK 

előterjesztését, amely a Schönherz Zoltán Kollégiumra vonatkozott. Így az EHK megkéri a 

Kollégiumok Osztályt, hogy a Schönherz Zoltán kollégiumi férőhelyszámát 1056-ra 

csökkentse. (9 igen- 3 nem-4 tartózkodás) 

 

Következő EHK ülés:                      2009. július 8. (szerda)  

Belső Gazdasági Bizottsági ülés:     2009. július 25 (szerda) 11:00 

Belső Juttér Bizottsági ülés:             2009. július 1. (szerda) 9:00 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. június 25. 

 



 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Sportkoncepció Bohák András 

2. Végleges kollégiumi féőhelyelosztás 2009/10 ősz Paragi Miklós 

3. EHK Ügyrend Keresztes Péter 

4. EHK iroda látványterv Nagy Roland 

5. Pályázati kiírás a Videóköröknek Kulcsár Bence 

6. Schönherz férőhelyszámának csökkentése Domján Zsolt 

 


