
 

 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. október 4-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert,  Ambrózi Gergely, Bohák András, Boros Vazul, Esze Ágnes, Hülber 

Attila, Keresztes Péter, Kocsis István, Koczkás Kornél, Komáromy Dániel, Laczkó Gábor, 

Maszlavér Gábor, Nagy Roland,  Paragi Miklós, Orbán Balázs, Rozgonyi Eszter  

 

Beszámolók: 

 

1.1 Az EHK köszöntötte új tagját, Kocsis Istvánt a Villamosmérnöki- és Informatikai kar 

delegáltját. 

1.2 Bohák András arra kérte a jegyzőkönyvvezetőt, hogy minden héten legkésőbb szombat estig 

juttassa el neki az ülésről készült emlékeztetőt. 

1.3 Bohák András beszámolt az operatív értekezleten elhangzottakról. Szó volt arról, hogy az 

idevonatkozó törvény miatt a rektorválasztás egy hónappal későbbre tolódik; emellett beszéltek 

még a Szenátus napirendi pontjairól, illetve az október 22-23-ai ünnepi programokról. 

1.4 Bohák András elmondta, hogy a héten részt vett egy megbeszélésen Rózsás Péter gazdasági 

és műszaki főigazgatóval, illetve Péhl Gáborral, ahol szó volt az egyetemen lévő felújítási, 

beruházási lehetőségekről. Ezzel kapcsolatban Péhl Gábor megígérte, hogy elküldi a 

lehetőségek listáját.  Orbán Balázs elvállalta, hogy 2007 októberben elindítja az E épülettel és 

a K épülettel kapcsolatos beruházásokat. Mindemellett folynak a tárgyalások a Martos 

felújításával kapcsolatban is. Paragi Miklós arra kérte Bohák Andrást hogy kezdeményezzen 

egy beszélgetést a főigazgatóval a büfék bérlésére kiírt pályázatokkal kapcsolatban. 

1.5 2007. október 9-én (kedden) Bohák András egyeztetést tart a DIK, MISZ Kht., illetve a 

MIE-Műhal szervezetek vezetőivel. 

1.6 Nagy Roland beszámolt az oktatási területen történtekről. Felhívta a leendő oktatási felelős 

figyelmét arra, hogy 2007. október 11-én (csütörtökön) 10:30-tól KTH hivatalvezetői 

értekezlet lesz a KTH alagsori tárgyalóban. Az EHK továbbította dr. Jobbágy Ákos oktatási 

igazgató felé a TVSZ-szel nem összhangban lévő tárgyak listáját. Boros Vazul beszámolt az új 

OHV szabályzat állásáról. Elmondta, hogy 4 kar (GTK, GPK, VBK, VIK) nem juttatta el hozzá 



 

 

a kitöltött próbakérdőíveket. Nekik 2007. október 9. (kedd) délig kell pótolni ezt a 

hiányosságukat.  

1.7 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumi és juttatási-térítési területen történtekről. Elmondta, 

hogy bizonyos karokon az oktatási dékánhelyettesek kedvezményt adnak a nem teljesített 

kreditpontok után fizetett összegekből. Emiatt hivatalos levelet kell nekik küldenünk. A héten 

megoldódott a Vásárhelyi Pál kollégiumban fennálló probléma a vizesblokkal kapcsolatban. Itt 

felmerült hogy az ott lakó hallgatók kaphassanak kollégiumi díj mérséklést, ez még további 

egyeztetéseket igényel. Elmondta továbbá, hogy végig kell gondolnunk, milyen konstrukcióban 

kellene kialakítanunk a büféket a PPP-s kollégiumokban. Az EHK megkérte Paragi Miklóst 

arra, hogy tájékozódjon a lehetőségekről, ugyanis szeretnénk, ha a projekt már idén elindulna. 

Komáromy Dániel ismertette a TJSZ módosításokat (1. csatolt dokumentum). Az EHK 16-0-0 

arányban megszavazta, hogy a TJSZ második mellékletében a félárvák pontszáma 15-ről 30-ra 

emelkedjen. Emellett a TJSZ módosításokat 16-0-0 arányban elfogadtuk. Az EHK 14-0-2 

arányban megszavazta, hogy az idei évben a szociális pályázatok elbírálásában már az új 

pontszámot vegyük figyelembe a félárvák esetében. Többen jelezték, hogy a hét elején 

problémák voltak az egységes szociális rendszerrel, de ezek azóta szerencsésen megoldódtak. 

Paragi Miklós beszámolt a készülő Pénzügyi Ügyrendről, illetve a térítésekről szóló rektori 

utasításról.  Ezzel kapcsolatban arra kérte a karokat, hogy 2007. október 11-ig (csütörtökig) 

küldjék el a véleményüket az anyagról. Előre láthatólag a végső változat 2007. október 25-én 

kerül az EHK elé. 

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

közgyűlés lesz, melynek programjai között szerepel egy új EFOTT bizottság megalakulása, 

illetve egy alternatív tandíjjavaslat átadása a szakállamtitkárnak. Emellett beszámolt arról, hogy 

2007. október 17-én tandíj-ellenes megmozdulás lesz a Szalai utcában, ahová kérte a hallgatói 

képviselők megjelenését. 

1.9 Esze Ágnes elmondta, hogy jövő héten lesz Pályázati Bizottsági ülés, ahol kidolgozzák az 

Egyetemi BME ösztöndíj pályázatot. 



 

 

1.10 Ambrózi Gergely beszámolt a TDK konferencia szervezésének állásáról. Az EHK elé a 

támogatás mértékéről két javaslat érkezett. Az első szavazás során mindkét javaslat 13-13 

szavazatot kapott, míg a megerősítő szavazás során az EHK 10-6-0 arányban úgy döntött, hogy 

a díjazásra felhasználható támogatás 6 millió forint azzal, hogy amennyiben a normatíva HÖK 

támogatás terhére tárgyi ajándékok vásárolhatók, azokra a fenti összegen kívül további 1 millió 

forintot szán az EHK. 

Ugyanakkor megkértük Ambrózi Gergelyt arra, hogy a díjazásnál figyeljenek a díjazottak 

megfelelő arányára, ugyanis ettől függően az összeg még (lefelé) módosulhat. 

1.11  Nagy Roland arra kérte Orbán Balázst, hogy készítsen pénzügyi beszámolót a BME 

Egyetemi Napokról. Emellett készítsen egy írásos anyagot is arról, hogy mik voltak az 

eseményen az előnyök, a hátrányok, mely események sikerültek jól, melyek kevésbé. Felmerült 

az is, hogy kérdezzük meg a hallgatókat, nekik mi tetszett, illetve mi nem, így az ő 

véleményüket is felhasználhatnánk egy újabb rendezvény szervezésénél. A beszámolók 

elkészítésének határideje: 2007. november 1.  

1.12  Koczkás Kornél jelezte, itt az ideje az öntevékeny körök számára a pályázatok kiírására. 

Emellett jelezte azt is, hogy a tánckör szmsz-ével is foglalkoznunk kell. 

1.13  Laczkó Gábor beszámolt arról, hogy a mai nap folyamán sor került egy egyeztetésre közötte, 

Gál Tibor, illetve Szabó Imre, a Diákközpont igazgatója között. A megbeszélés során 

lefektették a HKT jövőbeni működésének alapjait. Erről a témáról a következő héten lesz írásos 

anyag is. 

1.14  Angyal Róbert beszámolt arról, hogy a KSK Hallgatói Képviseletben két fő lemondott 

hallgatói képviselői mandátumáról.  A KSK HK új elnöke: Váczi Attila. A kilépések miatt Kari 

Fórumot, illetve időközi tisztújító választásokat tartanak, ahová az EHK Boros Vazult és 

Maszlavér Gábort delegálta. 

1.15  Az EHK-sok K épületi belépőkártyájával kapcsolatos dolgok elintézésének felelőse Angyal 

Róbert. Határidő: 2007. október 18. 

1.16  Komáromy Dániel elmondta, hogy a kitöltött Hallgatói Információs kérdőívek leadásának 

határideje: 2007. október 11. 17:30. 

 

Napi ügyek: 

2.1 Bohák András elmondta, felkéri Szabó Imrét, a DIK igazgatóját arra, hogy készítesse el az új 

EHK honlapot. 

2.2 Végig kell gondolnunk mit tegyünk az elkészült 225-ös kiadványokkal. 



 

 

Egyebek: 

3.1 A Gépészkari Hallgatói Képviselet azt szeretné, hogy a normatíva 1 %-át, ami az FTV szerint 

HÖK támogatásra használható fel, osszuk szét a karok között működési keretként. Éppen ezért 

arra kérték az EHK képviselőket, hogy mindenki vesse fel ezen ötletet a saját karán, és a jövő 

héten térjünk vissza a témára. 

3.2  Az utolsó napirendi pontként tisztújításra került sor: 

 A Belső Oktatási Bizottság vezetője egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után Boros 

Vazul lett. A bizottság tagjai: Ambrózi Gergely, Angyal Róbert, Hülber Attila, 

Orbán Balázs, Rozgonyi Eszter.  

 Belső Kollégiumi Bizottság vezetője egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után Paragi 

Miklós lett. A bizottság tagjai: Ambrózi Gergely, Keresztes Péter, Komáromy 

Dániel, Maszlavér Gábor. 

 Belső Juttatási-térítési bizottság vezetője egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után 

Komáromy Dániel lett. A bizottság tagjai: Angyal Róbert, Hülber Attila, Maszlavér 

Gábor, Orbán Balázs, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter. 

 Gazdasági Bizottság vezetője egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után Keresztes Péter 

lett. A bizottság létszáma korlátozott, így tagjait szavazás során választottuk. A jelöltek 

Nagy Roland, Hülber Attila, Paragi Miklós, Orbán Balázs, Laczkó Gábor Komáromy 

Dániel, Angyal Róbert, Maszlavér Gábor, akik rendre 14, 4, 12, 9, 6, 4, 5, 10 szavazatot 

kaptak. Így a bizottság tagjai: Bohák András, Maszlavér Gábor, Nagy Roland, 

Orbán Balázs, Paragi Miklós lettek.  

 Pályázati Bizottság vezetője egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után Esze Ágnes lett. A 

bizottság tagjai: Angyal Róbert, Keresztes Péter, Laczkó Gábor, Rozgonyi Eszter. 

 Kari lap felelős:Boros Vazul 

 TDK felelős Ambrózi Gergely lett egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után. 

 Sport és rendezvény felelős Orbán Balázs lett 15-0-0 arányú szavazás után. 

 Külügyi felelős Laczkó Gábor lett 13-0- 2 arányú szavazás után. 

 GTK Kari Lap felelős: Komáromy Dániel 

 TTK Kari Lap felelős: Kocsis István 

 Sor került a Szenátusi tagok megválasztására. A jelöltek: Angyal Róbert, Ambrózi 

Gergely, Boros Vazul, Esze Ágnes, Keresztes Péter, Kocsis István, Komáromy Dániel, 

Laczkó Gábor, Maszlavér Gábor, Nagy Roland,  Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter , akik 

rendre 6, 6, 15, 11, 14, 3, 16, 7, 13, 16, 15, 3 szavazatokat kaptak. Egyhangú, 16-0-0 



 

 

arányú szavazás után a Szenátus tagjai: Bohák András, Boros Vazul, Esze Ágnes, 

Hülber Attila, Kersztes Péter, Komáromy Dániel, Laczkó Gábor, Maszlavér 

Gábor, Nagy Roland, Orbán Balázs, Paragi Miklós lettek. 

 Következő héten kerül sor az Öntevékeny körökért illetve a Beruházásokért felelős 

személyek megválasztására. 

 

 

 

 

Belső Pályázati Bizottsági ülés: a héten 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2007. október 9. (kedd)  16.00 

Következő EHK ülés:   2007. október 11. (csütörtök) 18.00 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2007. október 4. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. TJSZ módosítások Belső Juttér Bizottság 

 
 


