
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. április 24-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Ambrózi Gergely, Bohák András, Börcsök Zoltán, Esze Ágnes, 

Hülber Attila, Kovács Nándor, Laczkó Gábor, Maszlavér Gábor, Medvey Ádám, Orbán Balázs, 

Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter  

Vendég: Komáromy Dániel, Miskolczi Norbert 

Kimentés: Boros Vazul, Keresztes Péter, Nagy Roland 

 

 

Beszámolók: 

1.1 Miskolczi Norbert, a HÖOK jelenlegi elnöke beszámolt az előbbre hozott HÖOK 

elnökválasztás okairól, ismertette a tervezett Alapszabály módosítást. Az elnök úr ezen 

felül válaszolt a számára ebben a témakörben feltett kérdésekre. 

1.2 Bohák András beszámolt az operatív értekezleten történtekről. 

1.3 Bohák András beszámolt a papucsos értekezleten történtekről. Itt a Tudásközpontok 

vezetői tartották meg beszámolójukat az elmúlt éves tevékenységükről. 

1.4 Bohák András azt is elmondta, hogy a hét további részében a Magyar Akkreditációs 

Bizottság külföldi akkreditációs bizottsági ülésén vett részt. Emellett beszámolt arról is, 

hogy a mai Egyetem Habilitációs Bizottsági/ Doktori Tanácsi ülésre a korábban 

megígértekkel szemben nem küldtek meghívót. 

1.5 Esze Ágnes beszámolt a pályázatok területén történtekről. Előterjesztette a 2007/2008-as 

tanév tavaszi félévének Egyetemi BME Ösztöndíj pályázatát (1. csatolt dokumentum). A 

pályázat pontozási rendszere megegyezik az előző félévben kialakítottal. A pályázóknak 

egy internetes rendszeren keresztül kell jelentkezniük, és a bírálás is ezen rendszer 

segítségével történik majd. Amennyiben mégis problémák merülnek fel a pályázati 

rendszer használatával, úgy a pályázatok elbírálása (most utoljára) a tavalyihoz hasonlóan, 

papíros adatlapok alapján történik majd. Ezen előterjesztést az EHK 13-0-0 arányban 

elfogadta.  



 

 

1.6 Börcsök Zoltán beszámolt az öntevékeny körökkel kapcsolatos történésekről. Elmondta, 

hogy a Szakkollégiumok kapcsolatteremtő kezdeményezése alakul, illetve beszámolt arról 

is, hogy a Néptánckör szeretne Egyetemi Öntevékeny Körré válni. 

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

napon részt vett egy Büfébizottsági ülésen. Itt a Z, ST, A, E, I épületekben található büfék 

üzemeltetésére vonatkozó pályázatok kiírásáról beszéltek, ugyanakkor a K épület 

alagsorában és a II. emeletén található büfék helyzetéről további egyeztetéseket folytatnak 

majd. A jövő hét folyamán a KTH, a DIK és a Kollégimok Osztály megfelelő 

képviselőivel megtárgyalják az egyetemre járó külföldi hallgatókkal kapcsolatos 

problémákat. Péhl Gábor levelet írt a Hérosz Zrt-nek melyben azt kérte, hogy legalább 2 

héttel a tervezett beköltözés előtt értesítsenek minket, így 2008. május 21-e előtt biztosan 

nem költözhetnek vissza a hallgatók a Schönherz Zoltán Kollégiumba. Paragi Miklós 

elmondta azt is, hogy Kármán Tódor Kollégiumban sor került az éves garanciális 

bejárásra,ahol  elsősorban az árnyékolással kapcsolatban merültek fel problémák. Ismét 

jelezte, hogy a Wigner Jenő Kollégiumból ki kell költöznie a sokszorosítónak. Emellett 

készül a Schönherz Zoltán Kollégium Üzemeltetési Kézikönyve, amelyről a jövő héten 

további egyeztetéseket folytat majd. 

- Paragi Miklós távozott- 

1.8 Kovács Nándor elmondta, hogy Boros Vazullal együtt dr. Andor Györgynél jártak, ahol 

különböző oktatási kérdésekről beszéltek. 

1.9 Orbán Balázs beszámolt a programok területén történtekről. Elmondta, hogy halad a 

következő évi Egyetemi Napok szervezése. 2008. április 29-én (kedden) 16:00-tól 

tájékoztatót tartanak erről a Kari lapok főszerkesztőinek. Ezután sor kerül az Egyetemi 

Napok Szervezőbizottságának alakuló ülésére. Ezzel kapcsolatban elmondta azt is, hogy az 

Építőmérnöki és Gépészmérnöki Karról még nincsenek kijelölve a kari kapcsolattartók. 

1.10  Maszlavér Gábor beszámolt az Egyetemi Gazdasági Bizottságon történtekről. Itt 

elsősorban a nemkari és kollégiumi alrendszer költségvetéséről volt szó. Bohák András 

ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a Szenátusi ülésen a következő módosító javaslatot 

terjeszti elő: az eredetileg megbeszéltektől eltérően a Kollégiumok Osztályt is érinteni 

fogja a 15%-os rezsiköltség elvonás, de a tőlük elvont összeget kizárólag a kollégiumok 

felújítására lehet fordítani (2. csatolt dokumentum). Emellett Maszlavér Gábor Péhl 



 

 

Gáborral és Angyal Róberttel egyeztettek a BME épületeiben lévő tantermek 

felújításáról. Ennek eredményeként a K. 2. 21. felújításának tervét minél hamarabb elő kell 

készíteni. 

1.11  Angyal Róbert beszámolt a beruházások területén történtekről. Elmondta, hogy a Belső 

Beruházási Bizottság lassan elkészíti a K-E-R épületekbeli bútorrendelésre vonatkozó 

közbeszerzési pályázati kiírást.  

- Paragi Miklós visszatért- 

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

hallgatók által fizetendő térítési díjakról szóló rektori utasítással kapcsolatban felmerült 

problémák megoldására készül egy újabb rektori utasítás. Eszerint azon hallgatók esetében, 

akik a KTH-ban fellebbezést nyújtanak be - mert nekik a be nem íratott elégtelen 

osztályzatok után is írtak ki szolgáltatási díjat - ebben a félévben utoljára újraszámolásra 

kerülnek az összegek. Emellett beszámolt a következő félévi rendszeres szociális 

támogatás pályázat ütemtervéről. Ezzel kapcsolatban felmerült annak a lehetősége, hogy a 

leendő elsős hallgatóinkat sms-ben értesítsük erről a pályázatról. A kérdéssel a Belső Juttér 

Bizottság tovább foglalkozik. Emellett előterjesztette a KSZB javaslatát a beérkezett 

Rendkívüli Szociális Támogatás pályázatokra (3. csatolt dokumentum), amit ez EHK 13-0-

0 arányban elfogadott. Azaz a beérkezett 12 pályázatból az EHK 10-et támogatott, 2-t 

pedig elutasított.  

 

Egyebek: 

2.1 Maszlavér Gábor jelezte, hogy nem tud rész venni a soron következő Szenátusi ülésen, így 

helyette az EHK 13-0-0 arányú szavazás után Angyal Róbertet delegálta erre az ülésre. 

Az EHK áttekintette a Szenátus napirendi pontjait. Ezek a következőek: József Nádor 

Emlékérem adományozása, Magántanári és címzetes egyetemi tanári címek 

adományozása; Egyetem Ifjúságáért (Pro Juventute Universitatis) kitüntetés 

adományozása; Beszámoló a nem kari és a kollégiumi alrendszer 2007. évi 

keretfelhasználásáról és javaslat a 2008. évi költségvetésére; Egyetemi ingatlanok 

értékesítése; Ipari Terméktervező Mérnöki Mesterszak indítása; Kérelem Távmunka 

Szakértő Szakirányú Továbbképzési Szak létesítésére és indítására; Kérelem 

Közgazdásztanár Mesterszak indítására; Egyebek  



 

 

2.2 Angyal Róbert elmondta, hogy hamarosan sor kerül a Közlekedésmérnöki Kar Hallgatói 

Képviseletének tisztújító szavazására, ahol az EHK részéről Rozgonyi Eszter vesz részt. 

 

 

Következő EHK ülés:                        2008. május 8. (csütörtök) 18:00 

Szenátusi ülés:                                    2008. május 5. (hétfő) 13:00 

Belső Juttér Bizottsági ülés:              2008. május 8. (csütörtök) 14:30 

Külső Szociális Bizottság:                  2008. április 29. (kedd) 16:00 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2008. április 24. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. EBME 2007/2008 tavasz Esze Ágnes 

2. Módosító javaslat a nemkari és kollégiumi alrendszerek költségvetéséhez Bohák András 

3. Rendkívüli szociális támogatás Rozgonyi Eszter 

 


