
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. május 22-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: Boros Vazul 

Késett: Börcsök Zoltán 

Vendég: Dékány Donát  

 

 

Beszámolók: 

1.1 Bohák András elmondta, hogy a héten részt vett egy egyeztetésen Szabó Mihállyal, a 

KTH igazgatójával. Itt szó volt a szabályzatmódosításokról (TJSZ, PÜR, TÜR); a 

hallgatók elbocsátásáról (az oktatási dékánhelyettesek a méltányosság terhére gyakran 

eltekintenek a 30-60 kredites szűrő teljesítésétől); a KTH-ban szereplő kérvényekre 

kerülendő HK elnöki aláírásról; a külföldi hallgatók helyzetéről. Az idei évtől az 

elsősöknek küldendő CD-vel kapcsolatos teendőket a Diákközpont végzi. Az új Neptun-

felelős arra kérte az EHK-t, hogy gyűjtse össze a Neptunnal kapcsolatos igényeit, 

elvárásait. Bohák András arra kérte a Belső Oktatási Bizottságot, hogy készítse el az 

OHV Ügyrend végleges verzióját.  

1.2 Az EHK áttekintette a 2008. május 26-ai Szenátus napirendi pontjait. Ezek a következőek: 

Magasabb vezetői (rektorhelyettesi, gazdasági és műszaki főigazgatói, főtitkári) pályázatok 

véleményezése; A 2008. évi egyetemi tanári pályázatok elbírálása; A Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi egyetem 2007. évi szöveges beszámolója; Szoborállítás Lévai 

András emlékére; Szoborállítás Dr. Pogány Frigyes emlékére; Épületgépészeti és 

eljárástechnikai gépészmérnök mesterszak indítása; Kérelem Kommunkiáció- és 

Médiatudomány mesterszak indítására; Kérelem Műszaki menedzser mesterszak 



 

 

indítására; Egyebek. Az EHK az OHV-eredmények alapján az egyetemi tanárok 

pályázatait egyhangúlag támogatja. 

1.3 Angyal Róbert beszámolt a Beruházások területén történtekről. Elmondta, hogy a Belső 

Beruházási Bizottság előkészítette a közbeszerzési pályázati kiírást az E1C előadó teljes 

bútorozásával kapcsolatban, aminek felújítására egy maximum 14.000.000 Ft-os keretet 

javasol. Emellett a K-E-R épületekbe kerülő bútorokkal kapcsolatos közbeszerzési 

pályázati kiírást is előkészítették, s ezen esetben egy maximum 35.000.000 Ft-os keretet 

javasoltak. Ezen pályázatok egyben lesznek kiírva, de külön-külön, részenként is lehet 

majd rájuk pályázni. –Börcsök Zoltán megérkezett- Az EHK a javaslatokat megvitatta, 

majd 14-0-1 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy támogatja a pályázat 

kiírását a fent említett 14 millió és 35 millió Ft-os keretekkel. 

1.4 Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy a hétvégén 

megtörtént a HÖOK tisztújító szavazás. Ennek eredményeképp Miskolczi Norbert lesz a 

következő ciklusban is a HÖOK elnöke, Maszlavér Gábor pedig a juttatási-térítési 

ügyekért felelős elnökségi tag. Emellett elmondta azt is, hogy készül az 51/2007-es, A 

felsőoktatásbeli hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítési díjakról szóló 

kormányrendelet módosító javaslat. A HÖOK nyári tábora idén 2008. július 11-15 között 

kerül megrendezésre a Balatonlellei ifjúsági táborban, ahol ezen idő alatt a táborvezető 

Keresztes Péter lesz.  

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

továbbra is a Schönherz Zoltán Kollégium Üzemeltetési Kézikönyvéről és Házirendjéről 

folytatott egyeztetéseket. Ugyanis még mindig nem sikerült megegyezniük bizonyos 

részletekben. Beszámolt a mai Külső Kollégiumi Bizottságon történtekről. Itt 

megbeszélték, hogy a nyári kollégiumra való jelentkezés biztosan a Neptun rendszeren 

keresztül történik majd. A következő ülésre elkészül a tavalyi szabályok alapján elkészített 

előzetes kollégiumi férőhelyelosztás. A kollégiumi klubok vezetői keressék fel a Németh 

Ádámot amennyiben a nyár folyamán szeretnék felújítani a klubjukat. A kollégiumok 2 

millió Ft-od felújítási keretével kapcsolatos levél 2008. május 26-án elküldésre kerül. A 



 

 

Wigner Jenő Kollégium esetében az igények egy újabb tétellel (szobák összenyitása által 

keletkező férőhelybővítéssel) módosulnak, amit az EHK egyhangúlag támogatott. 2008. 

május 21-én megkezdődött a hallgatók visszaköltözése a Schönherz Zoltán Kollégiumba. 

A 2%-nyi nyári kollégiumi férőhelyekkel kapcsolatos igényeket; a kollégiumi mentorok-

hallgatói gondnokok számát minden kari HK-nak 2008. május 31-ig kell elküldenie 

Paragi Miklósnak e-mailen, valamint Bohák Andrásnak hivatalos levélben. A 2%-ba 

eső hallgatóknak is jelentkezniük kell a Neptun rendszeren keresztül, csak azoknak nem 

kell ezt megtenniük, aki nem hallgatók, így nincs Neptun hozzáférésük. 

1.6 Börcsök Zoltán beszámolt a 2008. május 15-én lezajlott Műegyetemi Szakkollégiumok 

összefogásával kapcsolatos rendezvényről (1. csatolt dokumentum). 

1.7 Hülber Attila beszámolt az oktatási dékánhelyettesi értekezleten történtekről. Itt szó volt a 

KTH-ba benyújtott kérelmekre kerülő HK elnöki aláírásról. Több javaslat is érkezett a 

témában. Végső megoldásként arra jutott az EHK, hogy elég az, ha minden döntésről 

tudomást szerez a HK elnök, így ha valami nem szabályszerűen történt, akkor azt rögtön 

jelezni tudja majd. Az oktatási dékánhelyettesek készítenek egy felmérést a zh-k, pótzh-k 

és pótpótzh-k sikerességével kapcsolatban, elsősorban a legfontosabb tárgyakból. A 

tantárgyfelvétel lezárásának időpontjának előrehozása helyett az a javaslat született, hogy a 

labortárgyakból legyen a Neptunban limitrögzítés a pénteki napon. Így megoldódik az a 

probléma, hogy ezen tárgyak esetén csak vasárnap este tudják megcsinálni a 

laborbeosztást, ugyanakkor a többi tárgyra továbbra is vasárnap estig lehet jelentkezni. 

1.8 Esze Ágnes beszámolt a pályázatok területén történtekről. Előterjesztette a Bécsi 

Ösztöndíj pályázat eredményét (2. csatolt dokumentum). A felállított rangsor alapján az 

első 5 hallgató biztosan utazhat, míg a 6. hallgató a póttag. Az előterjesztést az EHK 15-0-

0 arányban elfogadta.  

 

 

 

 



 

 

Egyebek: 

2.1 Maszlavér Gábor és Boros Vazul helyett az EHK a következő Szenátusi ülésre 14-0-0 

szavazati aránnyal Ambrózi Gergelyt és 13-0-1 szavazati aránnyal Kovács Nándort 

delegálta. 

 

Következő EHK ülés:                        2008. május 29. (csütörtök) 18:00 

Szenátusi ülés:                                   2008. május 26. (hétfő) 15:00 

Külső Szociális Bizottság:                  2008. május 28. (szerda) 16:00 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2008. május 22. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Műegyetemi Szakkollégiumok beszámoló Börcsök Zoltán 

2. Bécsi Ösztöndíj 2008 Esze Ágnes 

 


