
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. április 3-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Ambrózi Gergely, 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  

Vendég: Komáromy Dániel 

 

 

Beszámolók: 

1.1 Bohák András elmondta, hogy Molnár Károly rektor úr távolléte miatt az operatív 

elmaradt, de a jövő hét hétfői ülést  2008. április 4-e (péntekre) hozták előre. 

1.2 Esze Ágnes beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a beérkezett 

Neptun design pályázatokból a Pályázati Bizottság kiválasztott 6 tervet, s ezekre a 

www.ehk.bme.hu oldalon lehet szavazni. A legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz végül a 

pályázat nyertese. Előterjesztette a Sport és kulturális támogatás 2008 című javaslatot (1. 

csatolt dokumentum). A következő két javaslat született ezzel kapcsolatban: a gazdasági 

beszámoló benyújtásakor ezen dokumentumban leírtaknak megfelelően kell részletezni 

ezen keretek felhasználását; a másik alternatíva szerint nem szükséges ezt a költségvetési 

tételt a Pályázati Bizottságnak véleményezni. Az első javaslatra 9, a másodikra 4 szavazat 

érkezett, 3 fő pedig tartózkodott. Így az EHK azt a határozatot hozta, hogy szükség van a 

sport és kulturális támogatás felhasználási tervének előzetes benyújtására. Előre láthatólag 

2008. április 28-án elindul az internetes pályázati rendszer, így akkor már kiírásra kerülhet 

az Egyetemi BME pályázat. Esze Ágnes előterjesztette a köztársasági ösztöndíjról szóló 

rektori utasítást (2. csatolt dokumentum), amely dokumentum a következő két hétben ki 

lesz küldve véleményezésre a megfelelő szervezeti egységeknek. A külföldi pályázatok 

pontozási útmutatójának (3. csatolt dokumentum) módosítása megtörtént a beérkezett 

javaslatok alapján, így ezen előterjesztést az EHK 16-0-0 arányban elfogadta. 

1.3 Nagy Roland elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán megtörtént a MIE és a MŰHAL 

szervezetek NCA-s pályázatának benyújtása. 

http://www.ehk.bme.hu/


 

 

1.4 Ambrózi Gergely beszámolt a HKT-s ülésen történtekről. Itt a külügyi testületek részére 

megszavazott támogatás felosztásáról volt szó. A szervezetek gazdasági vezetőinek 

szükségük van egy gazdasági kurzusra. 

1.5 Boros Vazul beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a Tanulmányi 

Ügyrend legújabb változatába már beépültek a mi javaslataink is. A Belső Oktatási 

Bizottság kidolgozott egy javaslatot az OHV oktatói díj odaítélésére. Eszerint azon oktatók 

részesülhetnek ilyen díjban, akiket legalább 100 hallgató véleményezett. A kitöltők 

értékelésének alsó és felső 5%-ától eltekintünk, majd ezután átlag alapján sorba rendezzük 

az oktatókat, végül a 3 legjobbnak ítélt személy részesülhet ezen díjban. A kérdőívek 

kitöltöttsége még ebben a félévben sem volt túl nagyarányú, de remélhetőleg ez az arány 

folyamatosan növekszik majd.  Boros Vazul azt is elmondta, hogy kisorsolásra kerültek a 

nyeremények az OHV-t kitöltő hallgatók között. A nyertesek listáját hamarosan közzéteszi. 

1.6 Hülber Attila beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy a vezetőképzőre 

jelentkezők listáját megkapta. Emellett elmondta, hogy a HÖOK az egyetemek 

autonómiájának szeretné meghagyni annak eldöntését, hogy megkövetelik-e az emelt 

szintű érettségi letételét a képzéseikre való felvétel feltételeként . 

1.7 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy héten részt 

vett a Kollégiumok Osztály Vezetői Értekezletén. Itt szó volt arról, hogy a 2008-as évben a 

GMF felé fizetendő rezsiköltség 15%-ról lecsökken 5%-ra, de a 2006-os és 2007-es évre 

visszamenőleg ez nem változik meg, emellett a Neptun rendszeren történő kollégiumi 

felvételi lehetőségeiről is beszéltek. Paragi Miklós arra kérte a karokat, hogy mindenki 

jelezze neki, megfelelőek-e a kollégiumi tűzriadók tervezett időpontjai. A héten Belső 

Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a következő témákról volt szó: 

 Schönherz Zoltán Kollégium Üzemeltetési Kézikönyvét először a VIK HK 

és a Hérosz ZRt egyezteti, majd ezután véleményezi a bizottság és az EHK 

 nyári kollégiumi díjak: a doktorandusz, illetve a nyári gyakorlaton lévő 

hallgatók (a gyakorlatuk idején) a normál kollégiumi díjat fizetik, a TJSZ-

ben lerögzített 2%-nak megfelelő hallgatók ingyen lakhatnak, a BME-s 

hallgatóknak lehetőségük lesz éjszakánként 1000 Ft-ért bent lakni, ezen felül 

a nyári kollégiumi benntartózkodás önköltséges 

Ezeket a javaslatokat az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadta. 



 

 

 kollégiumi internet szolgáltatás: pályázatos rendszer legyen, amit a GMF 

Jogi Osztálya készít el; ezen felüli pontosítások kidolgozása (4. csatolt 

dokumentum) folyamatban van.  

Paragi Miklós elmondta azt is, hogy az előző félévi kollégiumi díj mérséklések 

visszautalása megtörtént; volt egy kisebb probléma Terminus Hotel kiürítése miatt történő 

költözések miatt. 

1.8 Maszlavér Gábor elmondta, hogy a héten egyeztetett Kreutzer Richárddal és Németh 

Ádámmal a Goldmann menza helyzetével kapcsolatban. A jövő héten Péhl Gáborral 

egyeztet majd. Emellett beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy a juttatás-

térítésről szóló kormányrendelet módosulni fog, és ehhez statisztikai adatokkal 

alátámasztható javaslatokat kért.  

1.9 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. Előterjesztette a 

KSZB javaslatát a beérkezett Rendkívüli Szociális Támogatás pályázatokra (5. csatolt 

dokumentum). Az EHK a javaslatot egyhangúlag 16-0-0 arányban elfogadta, azaz a 

beérkezett pályázatokból 5-öt támogat és 2-t elutasít. Emellett beszámolt a KTH 

hivatalvezetői értekezleten történtekről. Itt szó volt a FIR lejelentésekről; a felvételi 

statisztikákról; a késedelmes leckekönyvleadók listájáról, a Tanulmányi Ügyrendről. 

 

Egyebek: 

2.1 Laczkó Gábor felkérte az EHK-t arra, hogy valaki írjon a kari újságukba EHK tükör 

címmel egy újságcikket. Ezt a feladatot Nagy Roland vállalta el. Emellett tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy az Ars Presso csak ideiglenesen tart zárva 22.00-24.00 között. 

2.2 Keresztes Péter elmondta, hogy 2008. április 4-11. között megrendezésre kerülő 

Közlekkari Napokra minden EHK-st szívesen várnak. 

 

 

Következő EHK ülés:                        2008. április 10. (csütörtök) 18:00 

 

 

 

 



 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2008. április 3. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Sport és kultúra 2008 Esze Ágnes 

2. Köztársasági Ösztöndíj (rektori utasítás) Esze Ágnes 

3. Külföldi ösztöndíjak pontrendszere Esze Ágnes 

4. BKB emlékeztető Paragi Miklós  

5. Rendkívüli Szociális Támogatás Rozgonyi Eszter 

 


