
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. május 15-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Ambrózi Gergely, Bohák András, Boros Vazul, Esze Ágnes, 

Hülber Attila, Kálmán László, Keresztes Péter, Kovács Nándor, Maszlavér Gábor, Medvey 

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

Kimentését kérte: Börcsök Zoltán 

Késett: Maszlavér Gábor  

 

 

Beszámolók: 

1.1 Bohák András beszámolt az operatív értekezleten történtekről. Itt a Rektori Tanács 

anyagait tekintették át.  

1.2 Bohák András részt vett a Rektori Tanács ülésén is. Itt szó volt a 2007-es év gazdasági 

beszámolójáról, illetve 3 mesterszak szakindítási kérelméről.  

1.3 Bohák András ismertette a következő időszakban felmerülő pályázati lehetőségeket. Aki 

elvállalt egy ilyen projektet, annak egyoldalas beszámolót kell készíteni arról hogyan, 

milyen koncepció alapján lehetne pályázni. Ezek a pályázatok a következőek:  

 OFA pályázat, melynek keretén belül egy kétnapos konferenciát lehetne 

szervezni, melynek témája a nők helyzete napjainkban (DIK) 

 Strandröplabda pálya felújítás-építés (Orbán Balázs) 

 Norvég Civil Alap pályázat a mentorprogramok fejlesztésére (Bohák András) 

 Ifjúsági Rendezvények támogatása (Orbán Balázs) 

 Diplomás pályakövető rendszer (Szabó Imre- DIK) 

 Antidiszkriminációs törekvések, ahol egy partneregyetemmel kell pályázni 

(fiatalok és nők diszkriminációja) 

 Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (Kovács Nándor) 

 Kábítószermegelőzés-drogprevenció, pl. alternatív sportprogramok (Kálmán 

László) 



 

 

 KMOP pályázat a környezettudatosságról, melynek keretén belül egy 

rendezvénysorozatot kell szervezni környezetvédelem témakörben (Keresztes 

Péter, BME Zöld kör) 

1.4 Esze Ágnes beszámolt a pályázatok területén történtekről. Előterjesztette az OHV 

plakátterv pályázat kiírását (1. csatolt dokumentum). Ezzel kapcsolatban a következő 

módosító javaslatok érkeztek: emeljük meg a nyeremény összegét 10.00 Ft-ról 15.000 Ft-

ra, illetve ne plakáttervezés legyen, hanem egy teljes arculattervezés (plakát, OHV-díj, 

OHV logó). Az első javaslatot az EHK 9-1-4 arányban megszavazta, míg a második 

javaslatot 8-3-3 arányú szavazás után nem fogadta el. Ezen módosító javaslatokkal végül is 

10-1-3 arányban elfogadásra került a pályázati kiírás. Emellett Esze Ágnes előterjesztette 

az Egyetemi BME pályázat eredményét (2. csatolt dokumentum). Az idei félévben a 

maximum pont 30 volt. 4 hallgató került az első kategóriába és 3-3 hallgató a második 

illetve a harmadik kategóriába. A kategóriák díjazása havi 35.000 Ft, 25.000 Ft, illetve 

15.000 Ft. Az EHK 14-0-0 arányban elfogadta ezt az előterjesztést.   

1.5 Nagy Roland előterjesztette a Balatonlellei Ifjúsági Táborban való táborozási 

lehetőségekről szóló pályázatot (3. csatolt dokumentum). Ezt az EHK 14-0-0 arányú 

szavazás után elfogadta. Az ezzel kapcsolatos megbeszélésre 2008. május 20-án 17:00-

kor kerül majd sor.  

1.6 Ambrózi Gergely elmondta, hogy az AIESEC nevű közgazdász szervezet jelenleg a HKT 

tagja, így támogatásukhoz nem szükséges Egyetemi Öntevékeny Körré válásuk. Bohák 

András jelezte, hogy a szervezet kifejezetten abból a célból adta be öntevékeny kör 

alakulási kérelmét, mert támogatást szeretne kapni külön iroda bérlésére, de ha ez enélkül 

is megoldható (a HKT keretein belül), úgy a köralakulás valószínűleg értelmetlen. Bohák 

András vállalta, hogy egyeztet ezügyben az AIESEC BME vezetőjével.   

1.7 Boros Vazul beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy aláírásra került a 

Tanulmányi Ügyrend, melyben a vizsgáról való lejelentkezéssel kapcsolatos rendelkezés 

csak a következő félévtől lép majd életbe. Emlékeztette a tagokat arra, hogy a következő 

Szenátusi Oktatási Bizottsági ülésre 2008. május 20-án kerül majd sor.  

1.8 Hülber Attila beszámolt a HÖOK –ban és a választmányi ülésen történtekről.  

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

továbbra is a Schönherz Zoltán Kollégium Üzemeltetési Kézikönyvéről és Házirendjéről 



 

 

folytatott egyeztetéseket. Előterjesztette a Schönherz Zoltán Kollégium Bentlakási 

Megállapodását (4. csatolt dokumentum). Ezt az EHK 14-0-0 arányú szavazás után 

elfogadta. Emellett beszámolt a Kollégiumok Osztály Vezetői Értekezletén 

elhangzottakról. Itt szó volt az igazgatói tanácsadói posztra kiírt pályázat lehetséges 

nyerteséről, akit egy EHK ülésen is vendégül látunk majd. Paragi Miklós a mai nap 

folyamán részt vett a Schönherz Zoltán Kollégium átadó-átvevő rendezvényén. 2008. 

május 16-án történik majd meg a kollégium birtokba vétele, és 2008. május 21-től 

kerülhet sor a hallgatók beköltözésére. A nyári kollégiumi férőhelyekkel kapcsolatos 

előterjesztést az EHK 14-0-0 arányban elfogadta. Ennek alapján egy hónapra BME-s 

hallgató 18.000 Ft/ 23.000 Ft-ot, nem BME-s hallgató pedig 25.000 Ft/ 30.000 Ft-ot fizet 

kollégiumi térítési díjként. A jövő hét folyamán sor kerül a Neptun rendszeren keresztül 

történő kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatos előadásra. A nyári illetve a következő félévi 

kollégiumi jelentkezés már így történik majd. –Maszlavér Gábor megérkezett- Paragi 

Miklós beszámolt a Martos kooperáción történtekről, ahol a nyílászárók cseréjére 

vonatkozó ajánlatokat tekintették át. 

1.10  Orbán Balázs beszámolt a sportélet területén történtekről. Elmondta, hogy a 2008. május 

20-án kezdődik a Bogdánffy úti sportpálya műfüvesítése. Emellett részt vett a mai napon 

egy MAFC elnökségi ülésen.  

1.11  Maszlavér Gábor elmondta, hogy a héten egyeztetéseket folytatott Rózsás Péter 

gazdasági és műszaki főigazgatóval, és Péhl Gáborral a K.2.21 felújításával kapcsolatban.  

1.12  Angyal Róbert beszámolt a beruházás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten Péhl 

Gáborral egyeztetett e témakörben és hamarosan Belső Beruházási Bizottsági ülést tart 

majd.  

1.13  Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatás-térítés területén történtekről. Előterjesztette a TJSZ 

2. mellékletének módosító javaslatát (5. csatolt dokumentum), amit az EHK 15-0-0 

arányban elfogadott. 

1.14  Keresztes Péter beszámolt a gazdaság területén történtekről. Előterjesztette az EHK 

2007-es gazdasági beszámolóját (6. csatolt dokumentum). Ezt az EHK 15-0-0 arányban 

elfogadta.  

 

Egyebek: 



 

 

2.1 Bohák András elmondta, hogy megkereste őt Liszkay Béla az OMIKK vizsgaidőszakbeli 

meghosszabbított nyitvatartásával kapcsolatban. Erre a témára még visszatérünk.  

 

Következő EHK ülés:                        2008. május 22. (csütörtök) 18:00 

Szenátusi Oktatási Bizottsági ülés:   2008. május 20. (kedd) 14:15 

Külső Kollégiumi Bizottsági ülés:    a héten 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés:     a héten 

Külső Szociális Bizottság:                  2008. május 21. (szerda) 16:00 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2008. május 15. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. OHV plakátterv pályázat Esze Ágnes 

2. EBME eredmény 2008 tavasz Esze Ágnes 

3. Balatonlelle pályázat Nagy Roland 

4. Schönherz Bentlakási Megállapodás Paragi Miklós 

5. TJSZ 2. melléklet módosító javaslat Rozgonyi Eszter 

6. Gazdasági beszámoló 2007 Keresztes Péter 

 


