
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. május 8-án tartott üléséről 

 

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

Esze Ágnes, Hülber Attila, Kálmán László, Keresztes Péter, Kovács Nándor, Maszlavér Gábor, 

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

Vendég: Miskolczi Norbert 

Késett: Börcsök Zoltán, Medvey Ádám  

 

 

Beszámolók: 

1.1 Miskolczi Norbert, a HÖOK jelenlegi elnöke bemutatta a következő ciklusra szóló 

választási programját (1. csatolt dokumentum). Ismertette leendő csapatát, illetve 

megvalósítandó céljaikat, feladataikat.  

-Börcsök Zoltán és Medvey Ádám megérkezett, Miskolczi Norbert távozott- 

1.2 Az EHK köszöntötte új tagját Kálmán Lászlót, aki a Vegyész és Biomérnöki Kar 

delegáltja. 

1.3 Bohák András beszámolt a 2008. április 28-ai és a 2008. május 5-ei operatív értekezleten 

elhangzottakról. Itt áttekintették a Szenátus anyagait. Emellett a rektor úr bejelentette, hogy 

felkérték kutatás és fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszternek, így nem töltheti be 

tovább a rektori pozíciót.  

1.4 Bohák András elmondta, hogy a mai nap folyamán Süveges Péterrel, a Támpont Iroda 

vezetőjével egyeztetett a Támpont Irodát – Diákközpontot - EHK-t érintő feladatokról. 

Ennek eredményeként a szabályzatok gondozása visszakerül a Diákközponthoz, illetve a 

juttatási-térítési és pályázati referensek fogadóórát tartanak majd a Támpont Irodában. 

Emellett az elsőévesek jobb tájékoztatása érdekében a Kari Hallgatói Képviseleteknek az 

alapvető információkat el kell küldeniük a Támpont Irodának is. 

1.5 Keresztes Péter beszámolt a gazdasági területen történtekről. Elmondta, hogy a kari 

gazdasági felelősöknek jobban oda kell figyelniük a működési keret felhasználásról szóló 

dokumentumban leírtakra, ugyanis az utóbbi időben egyre több a probléma, nem ennek 



 

 

megfelelően zajlik a számlák leadása, elszámolása. Emellett beszámolt arról is, hogy 

elkészült a 2007-es év gazdasági beszámolója. Ezt a jövő hét folyamán áttekinti ezt a 

gazdasági bizottság, majd a következő ülésen az EHK el is fogadhatja a beszámolót lezárva 

ezzel a 2007-es évet. Előreláthatólag a MISZ Kht 2007. évi beszámolójára is a jövő héten 

kerül sor.   

1.6 Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Készül az 51/2007-es, A 

felsőoktatásbeli hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítési díjakról szóló 

kormányrendelet módosító javaslata. Emellett remélhetőleg Magyarország is belép majd az 

Eurostudent nevű szervezetbe, melynek keretén belül felmérik majd a felsőoktatásban 

hallgatók szociális helyzetét. Ennek révén egy átfogó képet kaphatnánk a szociális 

körülményekről.  

1.7 Az EHK megvitatta  Miskolczi Norbert programját. Majd 16-0-0 arányú szavazás után  a 

BME EHK úgy döntött, hogy támogatja Miskolczi Norbert elnökjelöltet, programját, és 

csapatát. Ugyanakkor az előrehozott elnökválasztást továbbra is aggályosnak tartjuk. Így 

15-0-1 arányú szavazás után az a határozat született, hogy ha a május 17-ei közgyűlésen 

felmerül az elnökválasztás elhalasztásának lehetősége, akkor a BME támogatni fogja ezen 

indítványt. 

1.8 Orbán Balázs beszámolt a programszervezés területén történtekről. Elmondta, hogy 2008. 

július 16-20. között kerül megrendezésre az idei EFOTT Dunaújvárosban. Ha a karok idén 

is szeretnének megjelenni ezen az eseményen, akkor ezen szándékukat jelezzék Medvey 

Ádámnak. Emellett minél előbb össze kell gyűjteni, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek 

mennyi kedvezményes hetijegyet szeretnének igényelni, és ezen igényeket Orbán 

Balázsnak elküldeni. Orbán Balázs emellett beszámolt az Egyetemi Napok szervezésének 

jelenlegi helyzetéről. Az elmúlt időszakban tartott 2 szervezőbizottsági ülést is, amelyeken 

igen sokan vettek részt. 

1.9 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy az elmúlt 

időszakban elsősorban a Schönherz Zoltán Kollégium Üzemeltetési Kézikönyvéről 

folytatott egyeztetéseket. Emellett beszámolt a Kollégiumok Osztály Vezetői Értekezletén 

elhangzottakról. Itt szó volt a PPP-s problémákról, egy új gazdasági igazgatóhelyettesi 

poszt kiírásáról, illetve az igazgatói tanácsadói posztra beérkezett 5 pályázatról. 2008. 

május 7-én volt a Medicatus a közbeszerzési döntőbíróság előtt, de a döntésre még várnunk 



 

 

kell, így a Schönherz Zoltán kollégiumba való beköltözés időpontja továbbra is kérdéses. 

A Schönherz Zoltán Kollégiumiba behozandó eszközökkel kapcsolatos megegyezést 

jelenleg a Jogi Osztály fogalmazza, így hamarosan elfogadásra kerülhet. Paragi Miklós 

elmondta, hogy a jövő héten Belső és Külső Kollégiumi Bizottsági ülést is tart. Ezek témái: 

nyári férőhelyek elosztása, kollégiumi házirendek, Neptun rendszeren keresztül történő 

kollégiumi felvételi, kollégiumi mentor- hallgatói gondnok pályázatok kiírása. A Kari 

Hallgató Képviseleteknek hamarosan jelezniük kell, hogy mennyi férőhelyet igényelnek, 

melyik kollégiumban a nyárra.  

1.10  Börcsök Zoltán beszámolt az öntevékeny körökkel kapcsolatban történtekről. 

Előterjesztette javaslatát a Műegyetemi Szakkollégiumok összefogásával kapcsolatban (2. 

csatolt dokumentum). Az EHK a következő módosító javaslatokat tette: a program 

egészüljön ki egy hivatalos ismerkedő szakasszal, amelynek keretein belül minden 

Szakkollégium röviden bemutatkozhat, majd ezt kövesse a könnyedebb, kevésbé hivatalos 

rész. Így 15-0-1 arányban az EHK elfogadta az előterjesztett javaslatot, azaz 114 000 Ft-tal 

támogatja a Műegyetemi Szakkollégiumok találkozója nevű rendezvényt. 

1.11  Kovács Nándor elmondta, hogy lassan elkészül a Tárgystatisztikát, és az OHV-

eredményeket tartalmazó adatbázis. 

1.12  Hülber Attila beszámolt a 2008. május 5-ei választmányi ülésen elhangzottakról. Itt 

elsősorban a Magyar Rektori Konferencia javaslatára készítettek egy válaszjavaslatot. 

Végül a Felsőoktatási Kerekasztal nem vette napirendre a Rektori Konferencia javaslatát. 

1.13  Boros Vazul beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy az oktatási 

dékánhelyettesi értekezleten szó volt az MSc felvételi eljárásokról, amikkel kapcsolatban 

több probléma is felmerült. Emellett elkészült az oktatói OHV díjjal kapcsolatos 

Humánpolitikai Szabályzat módosító javaslat (3. csatolt dokumentum), amit az EHK 14-0-

1 arányban elfogadott. Elkészült a Műhely OHV különszáma, a tárgystatisztikák, és a 

végleges Tanulmányi Ügyrend. Az EHK 15-0-1 arányban elfogadta, hogy a Kari 

Tanulmányi Bizottság döntése alapján a tantárgyfelvétel utolsó időpontja vasárnapról 

előrehozható péntek reggel 8 órára. A HKT-t megbízzuk a külföldi hallgatók 

mentorálásával, ugyanis 2008. szeptembertől nekik is a Neptun-rendszeren belül zajlik 

majd a tantárgyfelvétel.  2008. május 26-tól új hallgatói felülete lesz a Neptun 

rendszernek. Megkezdődtek az elsősöknek küldendő CD előkészítő munkálatai. A Kari 



 

 

Hallgatói Képviseleteknek 2008. július 15-éig kell eljuttatniuk a KTH-nak, hogy milyen 

dokumentumokat szeretnének a CD-re feltenni.  –Angyal Róbert távozott- A 

tantárgyfelvételi időszak 2008. május 23-án indul. 2008. május 13-án lesz egy tájékoztató 

a Neptun rendszerről a tanszáki adminisztrátoroknak, ahol az EHK-t Ambrózi Gergely és 

Rozgonyi Eszter képviseli. 

1.14  Ambrózi Gergely elmondta, hogy a HKT gazdasági elszámolása a tavalyi évről 

alakulóban van. Emellett a HKT szeretne részt venni minden kar gólyatáborában, és ezt 

jelezték a kari HÖK elnököknek. 

1.15  Nagy Roland elmondta, hogy a Balatonlellei tábor bérleti díjáról kapcsolatban a jövő 

hétre készül egy részletes anyag. A Kari HK-knak 2008. május 14. 12:00-ig van még 

lehetőségük elküldeni, hogy mikor szeretnének a nyár folyamán Balatonlellén tartózkodni. 

A táborbeosztással kapcsoltban 2008. május 15-én Gál Tibor tart majd egy megbeszélést. 

1.16  Esze Ágnes beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy elindult az 

Egyetemi BME pályázat az internetes rendszeren keresztül. A jövő hét folyamán kerül sor 

a pályázatok leadására.  

 

Egyebek: 

2.1 Bohák András elmondta, hogy az egyetemi tanárokkal kapcsolatos vélemények kialakítása 

során az OHV-eredményüket, a TDK-zóik illetve a fokozatot szerzett doktoranduszaik 

számát fogjuk figyelembe venni. Emellett megkérjük a Kari HK-kat is, hogy hallgassák 

meg ezeket a jelölteket. Emellett elmondta azt is, hogy minden oktatót levélben értesítünk 

az idei félévi OHV eredményéről, és az általunk kialakított szabályok alapján kialakított 

sorrendben elért helyezésükről. Illetve arról is tájékoztatjuk őket, hogy a következő 

félévtől ezen rangsort nyilvánosságra hozzuk majd. 

2.2 Bohák András elmondta, hogy 2008. május 14-éig minden EHK-s jelezze neki, hogy ha 

EHK táborban szeretne valamilyen témában kurzust tartani. 

2.3 Nagy Roland elmondta, 2008. június 20-22 között kerül sor a Balatonlellei nyitó 

rendezvényre. 

2.2 Az EHK 12-0-3 arányú szavazás után megerősítette Medvey Ádám Szenátusbeli tagságát. 

Emellett a megüresedett helyre Angyal Róbert, Ambrózi Gergely, Kovács Nándor lettek 



 

 

a jelöltek. Ők a fenti sorrendben 8-3-4 szavazatot kaptak, így 13-0-2 arányú megerősítő 

szavazás után Angyal Róbert lett a Szenátus új tagja.  

 

Következő EHK ülés:                        2008. május 15. (csütörtök) 18:00 

Külső Kollégiumi Bizottsági ülés:    a héten 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés:     a héten 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:          2008. május 14. (szerda) 16:00 

Külső Szociális Bizottság:                  2008. május 14. (szerda) 17:00 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2008. május 8. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. HÖOK elnökjelölt választási program Miskolczi Norbert 

2. Szakkollégiumok Börcsök Zoltán 

3. Humánpolitika módosító javaslat Boros Vazul 

 


