
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. november 15-én tartott üléséről 

 

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

Hülber Attila, Keresztes Péter, Kocsis István, Kovács Nándor, Komáromy Dániel, Laczkó 

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

Késett: Orbán Balázs 

Előbb távozott: Angyal Róbert, Ambrózi Gergely, Keresztes Péter, Nagy Roland 

 

Beszámolók:  

1.1 Bohák András beszámolt az operatív értekezleten elhangzottakról. Itt áttekintették a 

Rektori Tanács napirendi pontjait, szó volt az alapítóokirat módosításáról, a Műegyetemi 

Állásbörze megnyitójáról. 

1.2 Bohák András elmondta azt is, hogy részt vett egy Rektori Tanácsi illetve egy 

Intézményfejlesztési Bizottsági ülésen. 

1.3 Bohák András arra kérte a karokat, hogy küldjék be a Kari Hallgatói Szavazáson elindult 

jelöltek listáját, a Szavazás jegyzőkönyvét (a megválasztott képviselők listáját) és az 

alakuló ülés jegyzőkönyvét. 

1.4 Ambrózi Gergely emlékeztette a kari EHK-s képviselőket arra, hogy a TDK konferencián 

átnyújtandó ajándékcsomagokat vegyék át tőle, majd az ünnepélyes eredményhirdetésen 

adják át a konferencián résztvevő hallgatóknak. 

1.5 Boros Vazul beszámolt az oktatási területen történtekről. Előterjesztette az OHV-

szabályzattal kapcsolatos módosító javaslatait (1. csatolt dokumentum). Ezek: a 

szabályzatból kikerült a szöveges hallgatói vélemények nyilvánosságra hozatala, a 

kérdőívben formai módosítások történtek, az Egyéb rendelkezésekbe bekerült, hogy a 

szabályzat 2008. január 1-jétől lép életbe. Ezeket a változtatási javaslatokat az EHK 

egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadta. 



 

 

1.6 Komáromy Dániel beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. Előterjesztette a 

Kollégiumi díj mérséklése pályázattal kapcsolatos javaslatait. Három változatot terjesztett 

elő, melyek szerint 80, 85, 100 szociális ponttól adjunk díjkedvezményt. Ezekre a 

javaslatokra rendre 13,4,4, szavazat érkezett. Így az EHK úgy döntött, hogy az kaphat a 

2007/08-as tanév őszi félévében kollégiumi díj mérséklést, aki legalább 80 szociális ponttal 

rendelkezik, és támogatás mértéke lineárisan növekszik. Emellett beszámolt az eddig 

beérkezett rendkívüli szociális pályázatokról is. Elmondta, hogy a Külső Szociális Bizottság 

is megvitatta a pályázatokat, és kettő kivételével az összeset elfogadásra javasolta. Ezt a 

javaslatot az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban megszavazta. 

1.7 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Előterjesztette a Terminus 

Hotel bérlésével kapcsolatos javaslatait (3. csatolt dokumentum). Ezek után az EHK 14-0-1 

arányban megszavazta, 2008. szeptember 1-jétől nincs szükség a Terminus Hotel bérlésére, 

amennyiben a Martos Flóra kollégium felújítása végrehajtható úgy, hogy nem kell a teljes 

épület kiüríteni. 

1.8 Esze Ágnes előterjesztette az Egyetemi BME ösztöndíj, illetve a Bécsi ösztöndíj pályázatok 

eredményeit (4. csatolt dokumentum). Bécsi ösztöndíjnál a listában szereplő első 5 hallgató 

utazhat, és a hatodik ember a póttag. Az előterjesztést az EHK 15-0-0 arányban elfogadta. 

Egyetemi BME ösztöndíjat ebben a félévben 10 hallgató kap (3 fő első, 3 fő második és 4 

fő harmadik kategóriában). Az előterjesztést az EHK 14-0-1 arányban elfogadta. Az 

eredmény kihirdetése a sc.bme.hu oldalon történik majd. 

1.9 Keresztes Péter beszámolt a gazdasági területen történtekről. Elmondta, hogy elkülönítésre 

került a sport és kultúra támogatás összege. Ezzel kapcsolatban emlékeztette a karokat, 

hogy 2007. december 1-jéig be kell érkezniük a számláiknak. Hamarosan sor kerül egy 

Külső Gazdasági Bizottsági ülésre, ahol a Hallgatói Képviseletek kereteinek felhasználási 

rendjéről lesz szó. 

1.10  Angyal Róbert beszámolt a beruházási területen történtekről. Elmondta, hogy folyamatban 

van a K-E-R épületben lévő helyiségekbe kerülő bútorok beszerzése, illetve beszámolt a 



 

 

Balatonlellei ifjúsági táborral kapcsolatos pályázat jelenlegi helyzetéről. Elmondta, hogy 

felvették a kapcsolatot egy építésszel és lassan kezdetét veheti majd a tervezési folyamat. 

1.11 Hülber Attila beszámolt arról, hogy volt Belső Sport Bizottsági ülés, ahol a 

Sportkoncepció kialakításával foglalkoztak.  

-Ambrózi Gergely és Nagy Roland távoztak- 

 

 

Napi ügyek: 

2.1 Paragi Miklós elmondta, hogy Angyal Róbert és Péhl Gábor társaságában részt vett egy 

megbeszélésen a Martos Flóra Kollégium felújításával kapcsolatban. Előre láthatólag a 

felújítás menete: 1.év : középső vizesblokk cseréje; 2.év : társalgó rész felújítása, legalsó 

vizesblokk cseréje, külső rekonstrukció; 3.év : belső bútorozás, egyéb helységek 

felszerelése. Beszámolt arról is, hogy részt vett a Kollégiumok Osztály vezetői értekezletén, 

ahol szó volt a szakkollégiumok helyzetéről, illetve a Wigner Jenő Kollégium házirendjéről. 

Emellett elmondta, hogy lesz Belső Kollégiumi Bizottsági ülés, ahol megvitatják majd a 

kollégiumokban üzemelő büfékkel kapcsolatos pályázati kiírást.  Ezek mellett részt vett egy 

kooperáción is. 

- Angyal Róbert, Keresztes Péter távozott; Orbán Balázs megérkezett-   

2.2 Kocsis István elmondta, hogy készül az Egyetemi Öntevékeny Körök részére a pályázati 

kiírás. Beszámolt arról,hogy részt vett a Műegyetemi Szakkollégiumok ülésén, ahol a 

szakkollégiumi pályázatokról volt szó. Elmondta azt is, hogy mit sikerült megtudnia KMOP 

informatikai infrastruktúra pályázatról ( EGR fejlesztésre, egyetemi hálózat bővítésére 

használják majd fel).   

2.3 Komáromy Dániel elmondta, hogy a Külső Szociális Bizottság megvitatta az idei szociális 

ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatokat, illetve megkezdték a felkészülést a 

következő féléves pályázat kiírásához. Elmondta, hogy készül a Pénzügyi Ügyrend. 

Beszámolt arról is, hogy egyeztetett Szabó Mihállyal, a KTH igazgatójával a különeljárási 



 

 

és a szolgáltatási díjak kiírásáról. Ezzel kapcsolatban minden információ fent lesz a KTH 

honlapján, s a karoknak is ezt kell majd hirdetni. 

2.4 Boros Vazul elmondta, hogy 2007. november 19-én részt vesz egy laborbizottsági ülésen, 

emellett emlékeztette a tagokat, 2007. november 20-án  Szenátusi Oktatási Bizottsági ülés 

lesz. Beszámolt arról, hogy készül a Fegyelmi Szabályzat, illetve a Tanulmányi Ügyrend.  

 

 

Belső Beruházási Bizottsági ülés:    2007. november 20. (kedd) 10:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés:     2007. november 19. (hétfő) 16:00 

Belső Juttér Bizottsági ülés:             2007. november 20. (kedd) 16:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:         2007. november 21. (szerda) 17:30 

Belső Sport bizottsági ülés:               a héten 

Következő EHK ülés:                        2007. november 22. (csütörtök)    18:00 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2007. november 15. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. OHV szabályzat Boros Vazul 

2. Kollégiumi díj mérséklése Komáromy Dániel 

3. Terminus hotel bérlése Paragi Miklós 

4. EBME ösztöndíj, Bécsi ösztöndíj pályázatok Esze Ágnes 

 


