
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. szeptember 3-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Berzlánovich Imre, Bohák András, Domján Zsolt, Hamvas 

Mihály, Hülber Attila, Kálmán László, Keresztes Péter, Kovács Nándor, Kulcsár Bence, 

Maszlavér Gábor, Medvey Ádám, Orbán Balázs, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter  

Vendég: dr. Andor György 

 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Dr. Andor György általános rektorhelyettes úr beszámolt a létesítmény-koncepcióval 

kapcsolatos költözések, átalakítások jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy minden a 

koncepcióval kapcsolatos alapprojekt halad, és nem várható nagyobb csúszás az előre 

eltervezett időpontokhoz képest. Beszélt a K épület alapmegerősítésről (2009. 

novemberében kezdődik), a Q épületi építkezésekről (2010. szeptember 1-jén kerülhet 

átadásra), Ch és Z épületekről, az R-klub költözéséről, 2011. nyarán várható 

épületbontásokról, kertrendezésről és több kisebb folyamatról.  

1.2 Dr. Andor György beszámolt az EL csarnok helyzetéről és ezzel kapcsolatosan a 

Sportkoncepcióról. Elmondta, hogy a csarnok kiürítése a tervezett ütemben halad. Kisebb 

problémák merültek fel a terveztetéssel kapcsolatban, de ezek most megoldódni látszanak. 

Beszélt a Hauszmann utcai sporttelep eladásáról; az ELTE-vel kötött megállapodásról a 

Bogdánfy utcai sportpályával kapcsolatban (teljes szétválás 2010. szeptemberére 

valósulhat meg). 

-dr. Andor György távozott- 

1.3 Az EHK köszöntötte új tagját, Berzlánovich Imrét a Természettudományi Kar delegáltját 

és Kovács Nándort, akit az Építészmérnöki Kar fél éves külföldi tanulmányai után ismét 

delegált az EHK-ba. 

1.4 Bohák András előterjesztette a Sportkoncepció kapcsán az Egyetemmel kötendő 

megállapodást (1. csatolt dokumentum). Ezen megállapodás tartalmazza, hogy az EL 

csarnok építtetése során ki és mekkora összeget, milyen ütemezésben fizet majd. Emellett 



 

 

tartalmazza azt is, hogy mely esetekben nem kell állnia bizonyos összegeket a BME HÖK-

nek. A megállapodással kapcsolatos előterjesztést az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban 

elfogadta. 

1.5 Bohák András előterjesztette a HÖK Alapszabály 3. sz. mellékletét (2. csatolt 

dokumentum) ami az Egyetemi Hallgatói Képviselet ügyrendjét tartalmazza. A mellékletet 

az EHK megvitatta. A következő módosító javaslatok érkeztek: a 25.§ (6)-os pontja 

módosuljon arra, hogy a jutalmazással kapcsolatos pontrendszer elfogadása az 

elnökválasztást követő első EHK ülésen történjen; illetve az EHK vita nélkül dönt arról, 

hogy egy adott szavazás során hány lehetőségre lehet szavazni. A módosító javaslatokkal 

együtt az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta az Ügyrendet. 

1.6 Bohák András előterjesztette a HÖK Alapszabály 8. sz. mellékletét (3. csatolt 

dokumentum) ami a Kari Hallgatói Szavazások ügyrendjét tartalmazza. A mellékletet az 

EHK megvitatta, majd egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta. 

1.7 Domján Zsolt előterjesztette a HÖK Alapszabály 1. sz. mellékletét (4. csatolt 

dokumentum) ami a Hallgatói Öntevékeny Csoportok nyilvántartásba vételének feltételeit 

tartalmazza. A mellékletet az EHK megvitatta, majd 16-0-0 egyhangú, arányú szavazás 

után elfogadta. 

1.8 Domján Zsolt előterjesztette a HÖK Alapszabály 2. sz. mellékletét (5. csatolt 

dokumentum) ami a BME Szakkollégiumi Chartát tartalmazza. A következő módosító 

javaslat érkezett:1.§ (3)/b pontja kerüljön át a 3. számú mellékletbe. Az EHK egyhangú, 

16-0-0 arányú szavazás után elfogadta a chartát a módosító javaslattal. 

1.9 Domján Zsolt előterjesztette a HÖK Alapszabály 3. sz. mellékletét (6. csatolt 

dokumentum) ami a Hallgatói Öntevékeny Csoportok és Szakkollégiumok nyilvántartásba 

vételének rendjét tartalmazza. A mellékletbe bekerül, hogy szakkollégiumok esetében 

teljesülni kell a következő feltételnek: taggyűlésükön szavazati joggal rendelkező tagjaik 

legalább 80%-a a BME Hallgatói Önkormányzatának tagja. Az EHK egyhangú, 16-0-0 

arányú szavazás után elfogadta a mellékletet a fenti módosító javaslattal. 

1.10 Domján Zsolt előterjesztette a HÖK Alapszabály 6. sz. mellékletét (7. csatolt 

dokumentum) ami a Műegyetemi Szakkollégiumok közösségének SZMSZ-e. A mellékletet 

az EHK megvitatta, majd egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta. 



 

 

1.11 Bohák András előterjesztette a következő évi EHK elnöki pályázati kiírást (8. csatolt 

dokumentum). Egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után a következő határozatok születtek: 

az EHK úgy dönt, hogy következő EHK elnök választó ülését 2009. szeptember 24-én, a 

18 órakor kezdődő rendes ülés végét követően tartja meg; illetve a 2009-es választáson 

indulni kívánó jelöltek pályázatainak leadási határideje 2009. szeptember 21-e 8:00 óra. A 

pályázatot akkor kell leadottnak tekinteni, ha azt a pályázó elektronikus formában 

megküldi a hk@sc.bme.hu levelezőlistára. Sikertelen választás esetén, az azt követő 

ütemterv a következő ülésen kerül megtárgyalásra. 

1.12 Rozgonyi Eszter előterjesztette a 2009/10-es tanév őszi félévnek kifizetési időpontjait (9. 

csatolt dokumentum). A következő módosító javaslat érkezett: az október havi kifizetési 

időpont október 5. (szerda) legyen. A módosítással együtt az EHK egyhangúlag, 16-0-0 

arányban elfogadta az előterjesztést. Ez alapján a 2009/10-es tanév kifizetési időpontjai: 

szeptember 25, október 5, november 10, november 23, november 24, december 11 

(maradvány kifizetési időpont).  

1.13 Domján Zsolt előterjesztette a Schönherz Zoltán Kollégium felújítására használható 

2.000.000 Ft-os kerettel kapcsolatos módosító javaslatát (10. csatolt dokumentum). 

Egyhangú, 16-0-0 arányú szavzás után az EHK a következő határozatot hozta: úgy dönt, 

hogy a Schönherz Zoltán kollégiumra fordítható 2.000.000 Ft-os keret következő 

felosztásával egyetért: 750 000 Ft whiteboardok vételezése, felszerelése 9 db tanulóba; 500 

000 Ft a nagykonyha kialakítása; ???000 Ft mentorszoba átalakítás; 500 000 Ft 

biciklitároló kialakítás. 

1.14 Bohák András beszámolt az EHK iroda költöztetésével kapcsolatos folyamatok állásáról. 

Előterjesztette az iroda látványtervét és az ezzel kapcsolatos költségeket (11-12. csatolt 

dokumentum). Az EHK egyhangú 16-0-0 arányú szavazás után a következő határozatot 

hozta: 5.309.002 Ft-ot költ az iroda felújítására, amely ár nem tartalmazza a székeket; 

illetve a nagytárgyalóban 18 szék elhelyezését kéri.  

1.15 Bohák András előterjesztette a MISZ Iskolaszövetkezet vezetőinek szeptemberi-októberi 

jutalmazásával kapcsolatos előterjesztését (13. csatolt dokumentum). Domján Zsolt 

javasolta, hogy az EHK a kérdésben titkosan döntsön. A javaslatot az EHK 5-1-10 

arányban nem támogatta. 12-0-2 arányú szavazás után az EHK a következő határozatot 

hozta: úgy dönt, hogy a MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet vezetőjének 2 hónapra 
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(szeptember és október) havi 200.000 Ft-os ösztöndíjat ítél meg; úgy dönt, hogy a MISZ 

Műegyetemi Iskolaszövetkezet igazgatósági tagjai számára 2 hónapra (szeptember és 

október) havi 100.000 Ft-os ösztöndíjat ítél meg. 

1.16 Bohák András előterjesztette az EHK-sok közösségi ösztöndíjával kapcsolatos javaslatát 

(14. csatolt dokumentum). Az EHK megvitatta a javaslatot. Végül ezen témával 

kapcsolatban összehívásra került egy bizottsági ülés 2009. szeptember 11. 12:00-ra. 

1.17  Orbán Balázs előterjesztette a BME Tenisz Klub működtetésével kapcsolatos javaslatát 

(15. csatolt dokumentum). Az EHK 12-1-3 arányú szavazás után úgy döntött, hogy 

100.000 Ft-tal támogatja a Teniszbajnokság megszervezését. 

1.18  Az EHK 0-13-3 arányú szavazás után úgy döntött, hogy nem támogatja 1700 euróval egy 

kosárlabdacsapat kiutazását az IFIUS-ra. 

1.19  Paragi Miklós előterjesztette a pót vezetőmentori pályázati kiírást (15. csatolt 

dokumentum). Egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után az EHK úgy döntött, hogy pót 

vezetőmentori pályázatokat ír ki a Martos Flóra, Baross Gábor és Bercsényi 

Kollégiumokba.  

1.20 Paragi Miklós előterjesztette a kollégiumi férőhelyek elosztási szabályait (16. csatolt 

dokumentum). Az anyagot a belső és külső kollégiumi bizottság is megvitatta és 

elfogadásra javasolta. Az EHK 15-0-1 arányú szavazás után elfogadta az elosztási elveket. 

1.21  Keresztes Péter bemutatta a 2009. évi EHK tábor költségvetését (17. csatolt 

dokumentum). Az EHK a beszámolót egyhangú, 16-0-0 arányú szavazással elfogadta. 

1.22 Bohák András beszámolt az elmúlt időszakban történtekről. Beszélt az egyetemi 

költözésekről, illetve ezek finanszírozásáról. Emellett tájékoztatta az EHK-t a Műgyetemi 

Innovációs Szakkollégiummal kapcsolatos pályázat miatt felmerült probléma lehetséges 

megoldásáról, illetve a jelenlegi helyzetről. Illetve beszélt a beérkezett főigazgatói 

pályázatokról is. 

1.23 Bohák András tájékoztatta az EHK-t a kollégiumban szedett díjak kártyás befizetésének 

lehetőségéről. Németh Ádámmal (MISZ Nonprofit Kft.) először felkeresték a CIB bankot, 

de ők nem tudtak ilyen lehetőséget biztosítani. Így végül az OTP bankon keresztül valósul 

meg ez a befizetés. Előre láthatólag 2009. október 1-től indul a rendszer, és a Martos Flóra 

és Wigner Jenő Kollégiumokban már használják majd. 



 

 

1.24 Angyal Róbert beszámolt a beruházások területén történtekről. Elmondta, hogy 

megéreztek a K-E- R épületi bútorok és már a helyükre is kerültek. Emellett felszerelték az 

új biciklitárolót is. 

1.25  Keresztes Péter és Angyal Róbert Etikai Bizottságon vettek részt.  

1.26 Maszlavér Gábor beszámolt a fénymásoló projekt jelenlegi állásáról. Lesz egy MISZ-

VIKING Zrt. közös cég, amely majd beszerzi az eszközöket és üzemelteti őket. 

Valószínűleg a helyszín is módosul majd, az E épület földszintjén kerül kialakításra a 

helyiség. Emellett Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről is. Elmondta, 

hogy hamarosan ismét választmányi képviselőt kell választanunk. 

1.27 Hamvas Mihály elmondta, hogy a jövő hét folyamán TDK bizottsági ülésen vesz majd 

részt.  

1.28 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy lassan 

kiírásra kerül a kollégiumi igazgatói pályázat, aminek szövegét megküldték 

véleményezésre. Előre láthatólag 2009. október 15. lesz a pályázat beadási határideje. A 

házirendek, illetve a Fegyelmi és Kártérítési szabályzat a Jogi Osztályon van 

véleményezésen. Beszámolt a vezetői értekezleten történtekről. Elmondta, hogy történtek 

levonások a monitoring rendszerben, elkészült a kollégiumi adatbázis és hibabejelentő 

rendszer (amit a karok használhatnak majd a kollégiumi felvételi eljárásuk során); a 

beléptető rendszerek későbbi bevezetéséről; a Schönherz Zoltán és Kármán Tódor 

kollégiumok büféinek elkészült tervrajzairól. A jövő hét folyamán belső kollégiumi 

bizottsági ülést tart.  

1.29 Orbán Balázs beszámolt a BME Fesztivállal kapcsolatos történésekről. Az EHK 15-0-1 

arányú szavazás után elfogadta a Nagyszínpad programját. Orbán Balázs elmondta, hogy a 

jövő héttől átvehetőek a Hallgatói Képviselők tiszteletjegyei Ungvári-Partl Nikolettnél. 

1.30 Domján Zsolt elmondta, hogy hamarosan lesz MŰSZAK alakuló ülés. 

1.31 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy elkészült az 

internetes pályázati rendszer újabb verziója, amit hamarosan a bizottság is tesztelhet majd. 

A jövő hét folyamán belső pályázati bizottsági ülést tart. 

1.32 Kulcsár Bence beszámolt a videós pályázattal kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy 

megérkeztek, és átadásra kerültek az eszközök. Ebben a félévben 5 karon történik majd 

meg az előadások felvétele.  



 

 

1.33 Nagy Roland elmondta, hogy elkészítette a MIE és MŰHAL szervezetek 2008. évi NCA-s 

pályázatának beszámolóját, illetve a 2009. évi pályázatokat. 1.800.000 Ft érkezett be a 

MŰHAL számlájára az adó 1%-okból. 

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

a szociális támogatásokkal kapcsolatos pályázatok leadása, átvétele az új rendszeren 

keresztül. 

 

 

Következő EHK ülés: 2009. szeptember 10. (csütörtök) 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: Héten 

Belső Pályázati Bizottsági ülés: Héten 

EHK-s közösségi ösztöndíjosztási 

elveket tárgyaló bizottsági ülés: 
2009. szeptember 11. (péntek) 12:00 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. szeptember 3. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

1. Sportkoncepció megállapodás Bohák András 

2-7. HÖK Alapszabály mellékletek EHK tagok 

8. EHK elnöki pályázat Bohák András 

9. Kifizetési időpontok Rozgonyi Eszter 

10. SCH 2 millió Domján Zsolt 

11-12. EHK iroda látványterv Bohák András 

13. MISZ iskolaszövetkezeti tagok jutalmazása Bohák András 

14. EHK jutalmazás Bohák András 

15. BME Teniszklub Orbán Balázs 

16. Pót vezetőmentori pályázat Paragi Miklós 

17. EHK tábor költségvetése Keresztes Péter 

 


