
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. december 13-án 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 

Késett: Maszlavér Gábor, Hülber Attila 

Korábban távozott: Laczkó Gábor, Paragi Miklós 

Kimentését kérte: Rozgonyi Eszter 

 

Beszámolók:  

1.1 Bohák András beszámolt az operatív értekezleten elhangzottakról.  

1.2 Bohák András elmondta, hogy a találkozott a Google magyarországi vezetőjével, akivel a 

Google egyetemeknek nyújtott levelezési szolgáltatásáról beszéltek. 

1.3 Bohák András elmondta azt is, hogy a Rektori Tanács támogatta az Oktatás Hallgatói 

Véleményezéséről készített szabályzatot. 

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

és műszaki főigazgatóval. A megbeszélésen elhangzott, hogy a képzési részhozzájárulás 

tanulmányi ösztöndíjból való levonása megoldható lesz, illetve felmerült az egyetem területén 

található eszközök tulajdonviszonyainak rendezésére a fellelés lehetősége. 

1.5 Esze Ágnes beszámolt a GeorgiaTech által meghirdetett ösztöndíj pályázatáról. Elmondta, 

hogy mindössze egy, az ösztöndíj elnyerésére a kiírás alapján alkalmatlan pályázat érkezett. Az 

EHK 11-1-1 arányban a pályázat meghosszabbítása mellett döntött. 

1.6 Komáromy Dániel beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. Elmondta, hogy a Belső 

Juttatási Bizottság jól halad a Pénzügyi Ügyrend előkészítésével, illetve hogy a héten kiadásra 

került a 17/2007. Rektori utasítás a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról. 

1.7 Laczkó Gábor jelezte, hogy a december 6-i ülésen megbeszéltnek megfelelően a Cseh 

Műszaki Egyetem meghívását egy főre visszaigazolta. 

1.8  Paragi Miklós beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy a héten részt 

vett egy megbeszélésen a Schönherz Zoltán Kollégiumban kialakítandó büfével kapcsolatban, 

illetve tájékoztatásként körbeadta az előzetes terveket. Keresztes Péter jelezte, hogy a Baross 



 

 

Gábor Kollégiumban az armatúra cseréje óta nincs elegendő fény, felkérte Paragi Miklóst, 

hogy az ügy érdekében tegyen valamint. 

1.9 Paragi Miklós előterjesztette a kollégiumi férőhelyek elosztásáról szóló javaslatot (1. csatolt 

dokumentum). Az EHK a javaslatot 12-1-0 arányban támogatta. 

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

kerültek az Ötletpályázatok, illetve hogy az E épületben megkezdődött a konnektorok 

felszerelése. 

1.11 Keresztes Péter beszámolt a pénzügyi területen történtekről. Elmondta, hogy a kulturális és 

sport pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés lezárult, illetve a GTK HÖK is a Diákközpont 

keretein belül gazdálkodik a továbbiakban. 

1.12 Boros Vazul előterjesztette a HÖK Alapszabálynak a Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat miatt 

esedékes módosítását (2. csatolt dokumentum). Az EHK a módosító javaslatot 12-0-1 arányban 

támogatta. 

- Paragi Miklós és Laczkó Gábor távozott – 

- Maszlavér Gábor és Hülber Attila megérkezett - 

1.13  Boros Vazul beszámolt az oktatási területen történtekről. Elmondta, hogy az Egyetemi 

Oktatási Bizottság is támogatta az Oktatás Hallgatói Véleményezéséről készült szabályzatot, 

valamint hogy részt vett egy egyeztetésen Fejes Róberttel, a Neptun üzemeltetés vezetőjével a 

kérdőív Neptunos megvalósításával kapcsolatban. Ezután előterjesztette a tanszéki 

különeljárási díjra (2. csatolt dokumentum), majd az Egyetem kiváló oktatója díjra vonatkozó 

javaslatát. A két javaslatot az EHK 13-0-0 arányban támogatta. 

1.14 Ambrózi Gergely beszámolt a TDK területen történtekről. Elmondta, hogy a Műhelyben 

megjelent cikkel kapcsolatban a Villamosmérnöki és Informatikai Kar TDK Bizottságának 

elnöke nemtetszését fejezte ki. 

1.15 Nagy Roland jelezte, hogy kidolgozásra került az EHK kihelyezett ülésének programja, illetve 

bemutatta az EHK új honlapjának jelenleg kész verzióját. 

 

Napi ügyek: 

2.1 Az EHK áttekintette a Szenátus napirendi pontjait. Ezek: Professor Emeritus cím és az Egyetem 

díszpolgára cím adományozása; BME Hallgatók Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata; Javaslat 

az Oktatás Hallgatói Véleményezésének Szabályzatára; Szabályzat az egyetemi ünnepségek, 

kiemelt rendezvények rendjéről és az egyetemi jelképekről; BME szenátus 2007/2008. tanévi 

munkatervének módosítása; 2008/2009. tanév időbeosztása;  Gyógyszerkémiai szakirányú 



 

 

továbbképzési szak létesítési és indítási kérelme; Élelmiszerminősítő szakirányú továbbképzési 

szak létesítési és indítási kérelme (BSc végzettségűeknek; MSc, illetve egyetemi 

végzettségűeknek); Analitikai kémiai szakirányú továbbképzési szak (BSc végzettségűeknek; 

MSc, illetve egyetemi végzettségűeknek) ; Kérelem egészségügyi mérnöki mesterszak 

indítására. 

 

Egyebek: 

3.1 Maszlavér Gábor beszámolt a BRSZ tisztújításáról, ahol Hülber Attilát a választmány 

egyhangúlag támogatta. 

3.2 Boros Vazul jelezte, hogy lezajlott a GTK HK tisztújítása. 

3.3 Komáromy Dániel jelezte, hogy lezajlott a VIK HK tisztújítása. 

 

 

 

 

 

 Kocsis István Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2007. december 6. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Kollégiumi férőhelyek szétosztása a 2007/2008 tavaszi félévre Paragi Miklós 

2 HÖK Alapszabály módosítás Boros Vazul 

3 Javaslat a tanszéki különeljárási díjak eseteire Boros Vazul 

 


