
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. február 28-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Bohák András, Boros Vazul, Börcsök Zoltán, Esze Ágnes, 

Hülber Attila, Keresztes Péter, Kovács Nándor, Laczkó Gábor, Maszlavér Gábor, Medvey 

Ádám, Nagy Roland, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter  

Kimentés: Ambrózi Gergely, Orbán Balázs 

Vendég: Komáromy Dániel 

 

 

Beszámolók: 

1.1 Bohák András beszámolt az operatív értekezleten elhangzottakról. Itt áttekintették a 2008. 

február 25-ei Szenátus napirendi pontjait, beszéltek a kapacitás akkreditációról és a 

Sportkoncepcióról. 

1.2 Nagy Roland beszámolt a Műegyetemi Ifjúsági Egyesület és a Műegyetemi Hallgatókért 

Alapítvány jelenlegi ügyeiről. Elmondta, hogy jelenleg az NCA pályázattal kapcsolatos 

teendőket intézi. 

1.3 Boros Vazul beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a 2008. február 

25-ei Szenátusi ülésen elfogadták az Egységes BME TVSZ-t. Beszámolt arról is, hogy 

készülnek a 2007/08 tanév őszi félévének tantárgystatisztikái. 

1.4 Hülber Attila beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy továbbra is nagy 

erőkkel folytatódik a 2008. március 9-ei népszavazással kapcsolatos plakátkampány. A 

tavaszi HÖOK vezetőképző várható időpontja: 2008. április 10-13. Emellett beszámolt a 

Zalaegerszegi pályázatról. 

1.5 Börcsök Zoltán beszámol az öntevékeny körökkel kapcsolatos történésekről. Elmondta, 

hogy érkezett egy Egyetemi Hallgatói Öntevékeny Csoport alakulási kérelem. Erről majd 

bővebben a következő EHK ülésen beszélünk. Emellett megköszönte a 2008. február 26-ai 

vitaesten résztvevő EHK-sok megjelenését. 

-Esze Ágnes és Kovács Nándor távozott- 

 



 

 

1.6 Keresztes Péter beszámolt a gazdasági területen történtekről. Előterjesztette a „Klubok 

központi üzemeltetésének kialakítása” című dokumentumot (1. csatolt dokumentum). A 

beérkezett kari véleményeknek megfelelően a Belső Gazdasági Bizottság kidolgozott egy 

direktívát az üzemeltetés kialakítására. Az előterjesztésben szereplő dolgokat a MISZ Kht-

val kötendő szerződéseknek tartalmazniuk kell, de ezen felül természetesen történhetnek itt 

fel nem tüntetett módosítások, pontosítások, amennyiben a KHK-k ezt kérik. A pontok 

megvitatása után az előterjesztést az EHK 10-0-2 arányban elfogadta. Bohák András 

elmondta, hogy egyeztetett Rózsás Péter gazdasági és műszaki főigazgatóval, ahol 

megbeszélték, hogy a kollégiumi kluboknak csak a nyitvatartási napokon kell közüzemi 

díjakat fizetniük, és a szemétdíj fizetésétől is eltekintenek. Ezen felül Keresztes Péter 

elmondta azt is, hogy részt vett az Egyetemi Habilitációs Bizottság ülésén.  

1.7 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Előterjesztette a Schönherz 

Zoltán Kollégium kollégiumi díjának (2. csatolt dokumentum) lehetséges alternatíváit 

(9630 Ft/hónap, 8500 Ft/hónap, 8000 Ft/hónap), a kollégium költségvetésével együtt. Az 

EHK a döntést későbbre halasztotta. Emellett az EHK áttekintette a Kollégiumok Osztály 

költségvetését. Paragi Miklós beszámolt a Vezetői Értekezleten elhangzottakról is. Az 

EHK egyhangú, 12-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy lemondja a 

Terminus Hotel bérlését már a nyári hónapokra is. Emellett az EHK áttekintette a GMF 

Kollégiumok Osztály igazgatói tanácsadó posztjára kiírt pályázatát (3. csatolt 

dokumentum). 

1.8 Angyal Róbert beszámolt a beruházás területén történtekről. Elmondta, hogy a Belső 

Beruházási Bizottság áttekintette az épületek K-E-R épületek bebútorozására beérkezett 

terveket, és ahol szükségesnek látta, ott módosította. 

-Esze Ágnes és Kovács Nándor visszatértek- 

1.9 Komáromy Dániel és Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. 

Komáromy Dániel előterjesztette a 2007/08 tanév tavaszi félév rendszeres szociális 

ösztöndíj pályázatának eredményét. Az EHK a javaslatot megvitatta, majd 12-0-2 arányú 

szavazás után a következő határozatokat hozta: 

 Kollégiumi díj mérséklése pályázat elbírálása a tavaly elfogadott elvek szerint 

történik. Eszerint azon hallgatók kapnak kollégiumi díj kedvezményt, akik legalább 

91 szociális ponttal rendelkeznek. A 91 ponttal rendelkező pályázóknak 10%-al kell 



 

 

kevesebbet fizetniük, a 92 pontosaknak 20%-kal… stb. 100 pontos pályázóknak 

pedig nem kell kollégiumi díjat fizetniük. 

 Az részesül az idei félévben rendszeres szociális támogatásban, akinek legalább 25 

szociális pontja van. A minimum összeg 10.000 Ft, míg a maximum összeg 35.000 

Ft. Maximum összeg jár azon hallgatóknak, akik legalább 95 szociális ponttal 

rendelkeznek. 

 Az EHK felkéri KSZB-t, hogy dolgozzon ki egy javaslatot a maradvány, és a 

szociális támogatásra fordítható összeg igazságosabb felhasználására. 

Rozgonyi Eszter előterjesztette a beérkezett rendkívüli szociális támogatás pályázat 

elbírálására tett javaslatot. Eszerint a 8 pályázóból 6-ot támogatunk, 1-et elutasítunk 

mondván, hogy adjon be hiányzó dokumentumokat, és 1-et véglegesen elutasítunk. Az 

előterjesztést az EHK egyhangúan, 14-0-0 arányban elfogadta. 

1.10  Esze Ágnes beszámolt a pályázatok területén történtekről. Komáromy Dániel a 

következő pályázat kiírására tett javaslatot: a Neptun rendszer hallgatói webnek, a belépési 

felületére kell új designt készíteni. A pályázati Bizottság elkészíti a pályázati kiírást. Az 

EHK 13-0-1 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy a pályázatra összesen 

50.000 Ft-ot költ. Esze Ágnes emlékezetett a karokat, hogy 2008. március 8-ig be kell 

érkezniük a kollégiumi felújítási keret felhasználására vonatkozó terveknek.  

 

Egyebek: 

2.1 Bohák András elmondta, hogy a rektorjelölteket a következő időpontokban látja vendégül 

az EHK: 

 2008. március 11. 18:00: Dr. Farkas György 

 2008. március 12. 18:00: Dr. Péceli Gábor 

 2008. március 13. 18:00: Dr. Sallai Gyula 

Ezen ülésekre Bohák András meghívja a KHK-k elnökeit is. A rektorválasztással 

kapcsolatos Műhely különszám 2008. március 17-én jelenik meg  

 

 

 



 

 

Belső Oktatási Bizottság:                      2008. március 12. (szerda) 15:00 

Következő EHK ülés:                        2008. március 13.(csütörtök) 18:00 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2008. február 28. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Klubok központi üzemeltetése Keresztes Péter 

2. Schönherz kollégiumi díja Paragi Miklós 

3. Kollégiumok osztály igazgatói tanácsadó kiírás Paragi Miklós 

4. Rendszeres szociális támogatás pályázat Komáromy Dániel 

5. Rendkívüli szociális támogatás pályázat Rozgonyi Eszter 

 


