
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. március 20-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Ambrózi Gergely, Angyal Róbert, Bohák András, Boros Vazul, Börcsök Zoltán, 

Esze Ágnes, Hülber Attila, Keresztes Péter, Kovács Nándor, Laczkó Gábor, Maszlavér Gábor, 

Medvey Ádám, Nagy Roland, Orbán Balázs, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter  

Késett: Laczkó Gábor 

Vendég: Dékány Donát, Koczkás Kornél 

 

 

Beszámolók: 

1.1 Az EHK áttekintette a 2008. március 25-ei Szenátus napirendi pontjait. Ezek: A rektori 

megbízásra benyújtott pályázatok véleményezése, rangsorolása, döntés a rektorjelölt 

személyéről; BME HÖK Alapszabály módosítása. 

1.2 Bohák András beszámolt az operatív értekezleten elhangzottakról. Itt szó volt a Szenátus 

napirendi pontjairól, amelyek közül – támogatottság hiányában – kikerült a Humánpolitikai 

Szabályzat múlt héten megszavazott módosító javaslata. 

1.3 Bohák András elmondta, hogy a Gazdasági Tanács mai ülését a rektori pályázatok 

véleményezésére hívták össze, ám a GT külső tagjai végül egyhangúlag úgy döntöttek, 

hogy nem érdemes a kérdésben véleményt megfogalmazniuk, hiszen a Szenátust semmi 

sem köti ennek a véleménynek a figyelembe vételére. Megegyeztek abban is, hogy a GT 

levelet ír az OKM részére, melyben kifejti abbéli álláspontját, hogy a rektorválasztás jogát 

a Szenátus helyett a Gazdasági Tanácsra kellene ruházni. 

-Laczkó Gábor megérkezett- 

 

1.4 Bohák András elmondta azt is, hogy elküldte Rózsás Péter gazdasági és műszaki 

főigazgatónak a klubok üzemeltetésével kapcsolatos módosító javaslatát.  

1.5 Bohák András beszámolt a Bogdánffy sportpályák műfüvesítésére kiírt közbeszerzési 

pályázat eredményéről, melyen a legjobb ajánlat az előre megszavazott 25 milliós keretet 

7,2%-kal túllépve 26,8 mFt beruházási költséget jelentett. Mivel az eredményhirdetés előtt 

nem volt lehetőség EHK ülés összehívására, az elnök úgy döntött, hogy az EHK nevében 



 

 

vállalja a fennmaradó 1,8 mFt kifizetését, így a munkálatok 2008. május 20-án 

megkezdődnek, és 2008. július 31-éig be is fejeződnek. 2008 szeptemberében a hallgatók 

rendelkezésére áll majd a pálya. 

1.6  Bohák András elmondta azt is, hogy dr. Mihály György tájékoztatta az Egyetemi 

Doktori Tanács következő ülésének időpontjáról. Itt az egyetemi tanári pályázatok 

véleményezéséről lesz szó. 

1.7 Bohák András, Gál Tibor, Nagy Roland, Orbán Gábor, Szabó Imre tárgyaltak a 

Diákközpont informatikai fejlesztéseiről. Az általuk előterjesztett javaslatot az EHK 16-0-0 

arányban elfogadta.(1. csatolt dokumentum) 

1.8 Esze Ágnes beszámolt a pályázatok területén történtekről. Javaslatot tett a külföldi 

ösztöndíjak pontrendszerének megváltoztatására (2. csatolt dokumentum). A pontrendszer 

átalakítása további egyeztetéseket igényel. Ezzel kapcsolatos javaslatok beküldésének 

határideje: 2008. március 26. 12:00. Emellett beérkeztek a kollégiumok felújítására 

fordítható 2 milliós keret felhasználásáról szóló pályázatok. (3. csatolt dokumentum). A 

GPK HK által kért vetítővászon megvételét az EHK 4-6-6 arányú szavazás után nem 

támogatta. Az ÉPK HK által kért kombinált mosó- és szárítógép megvételének lehetőségét 

az EHK 11-3-2 támogatta. A VBK HK által igényelt sörpad megvásárlását az EHK 3-10-3 

arányú szavazás után nem támogatta. Végül 15-0-1 arányú szavazás után az EHK elfogadta 

a pályázati bizottság javaslatát. 

1.9  Nagy Roland beszámolt a K épületi bútorok elhelyezésével kapcsolatban felmerült 

problémákról. Emiatt 2008. március 27-én (csütörtökön) Belső Beruházási Bizottsági ülés 

lesz. 

1.10  Ambrózi Gergely beszámolt a HKT-s ülésen elhangzottakról. Laczkó Gábor lemondott a 

külügyi felelős posztjáról. Így 16-0-0 arányú titkos szavazás után Ambrózi Gergely lett az 

új külügyi felelős.  

1.11  Boros Vazul beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy megérkezett a 

2007/2008-as tanév őszi félévének OHV eredménye és a Tanulmányi Ügyrend tervezete. A 

Tanulmányi Ügyrendről készült kari vélemények beküldési határideje: 2008. március 26. 

(szerda). A Tanulmányi Ügyrenddel kapcsolatos fontosabb módosító javaslatok: a vizsgát 

előző nap (nem munkanap) 12:00-ig lehet lemondani, és előző nap 14:00-ig lehet felvenni; 

emellett egyszer lehet büntetlenül nem megjelenni a vizsgán, második alkalomtól kezdve 



 

 

viszont fizetni kell ebben az esetben; úgyis lehet aktív félévre jelentkezni, hogy a hallgató 

nyilatkozik a tárgyfelvétellel ezen szándékáról, és nem kell külön bejelentkezés gombot 

nyomnia. Boros Vazul azt is elmondta, hogy átfogó tárgystatisztika készül majd, ezért 

minden karról szüksége lesz a mintatantervekre. 

1.12   Hülber Attila beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy a választmányi 

ülésen értékelték a népszavazás eredményét, és az azt elősegítő kampányt. Emellett 

ismertette a következő időpontokat: HÖOK Vezetőképző: 2008. április 10.-13.; 

jelentkezési határidő: 2008. április 4. ; HÖOK Közgyűlés: 2008. május 17. 

1.13  Medvey Ádám elmondta, hogy lesz egy szellemi tulajdonról szóló előadás 

2008. április 3-án, ahol az előadó: Bretz László. Arra kérte a karokat, hogy hirdessék ezt 

az eseményt. Emellett beszámolt a Schönherz Zoltán kollégium logójával kapcsolatban 

felmerült problémáról.  

1.14  Börcsök Zoltán beszámolt az egyetemi öntevékeny körökkel kapcsolatos történtekről. 

Elmondta, hogy készül a pályázati kiírás, amely a különböző karok szakkollégiumainak 

közös rendezvényeit támogatja majd. 

1.15  Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy lesz a 

jövő héten Belső Kollégiumi Bizottsági ülés, ahol beszélnek majd az Internet szolgáltatás 

díjának beszedéséről, a Kollégiumi díjakról szóló TJSZ megállapodásról, 

vendégéjszakákról készült kimutatásról. Emellett a héten Külső Kollégiumi Bizottsági 

ülést tartott, ahol szó volt az üres férőhelyekről, a férőhelylemondásokról, az ezzel 

kapcsolatos lehetséges szankciókról ( a pontok lefelezése, kollégiumi díj teljes félévben 

történő fizetése). Paragi Miklós azt is elmondta, hogy a Terminus Hotelben lassan 

megkezdődik a szobák kiürítése. Emellett holnap részt vesz a következő Martos 

kooperáción is. Az EHK 16-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy a 

következő féléves támogatása terhére 20 millió Ft-ot megelőlegez a Martos Flóra 

Kollégium felújításra a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságnak. 

1.16  Orbán Balázs beszámolt a sportélet területén történtekről. Elmondta, hogy szerdán HSB 

ülést tartott, ahol a Sportkoncepcióról volt szó. Emellett elmondta, hogy ebben a félévben 

is megrendezésre kerül az Egyetemi Tájékozódási Sportok Fesztiválja. Az EHK 15-0-1 

arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy 167.000 Ft-tal támogatja a rendezvényt, 



 

 

mely összegből azonban ki kell gazdálkodni egy az EHK későbbi rendezvényein is 

használható, megfelelő méretű molinót. 

1.17  Maszlavér Gábor vezetésével megalakul egy új bizottság, amely a Goldmann menza 

helyzetével foglalkozik majd. A Bizottságba tagnak a vezetőnek írt e-maillel lehet 

jelentkezni 2008. április 3-ig.  

1.18  Keresztes Péter beszámolt az Egyetemi Gazdasági Bizottságban történtekről.  

1.19  Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. Elmondta, hogy részt 

vett a KTH Hivatalvezetői értekezleten. Itt szó volt a különböző különeljárási díjtételek 

kiírásáról (vizsgáról való igazolatlan távolmaradás, ismétlő javítóvizsga díj, nem teljesített 

kreditek díja); leckekönyv késői leadása miatt történő ösztöndíj visszautalásról; az utólagos 

passzív félévet kérvényezőkről; diákigazolvány érvényesítéséről; a hallgató saját kérelmére 

történő elbocsátásról. 

 

Belső Oktatási Bizottság:                  2008. március 26. (szerda) 16:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés:     héten 

Belső Beruházási Bizottsági ülés:     2008. március 27. (csütörtök) 

Következő EHK ülés:                        2008. március 27.(csütörtök) 18:00 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2008. március 20. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1.  Előterjesztés informatikai eszközök beszerzésére Gál Tibor / Bohák András 

2. Külföldi ösztöndíjak pontrendszere Esze Ágnes 

3.  Kollégiumi felújítási keret Esze Ágnes 

 


