
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. június 5-én 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: Dékány Donát  

 

 

Beszámolók: 

1.1 Bohák András beszámolt az elmúlt időszakban történtekről. Elmondta, hogy részt vett az 

operatív értekezleteken, rektori tanácson. Itt a Szenátus napirendi pontjairól egyeztettek. 

Szó volt a Tudományos Igazgatóság és a Doktori Tanács által készített Doktori 

beszámolóról, a TDK beszámolóról, a papíros előterjesztések megszűntetésének terve 

miatt szükséges SZFMR módosításról. Dr. Molnár Károly rektori megbízatása 2008. 

május 31-én lejárt, és 2008. június-július hónapokban Dr. Sallai Gyula, a jelenlegi 

stratégiai rektorhelyettes rendelkezik majd bizonyos rektori jogkörökkel. 

1.2 Bohák András elmondta, hogy folyik a 2008. május 15-ei ülésen kiosztott pályázatok 

készítése. Ennek eredményeként beadtunk pályázatokat strandröplabda pálya építésére 

Balatonlellei Ifjúsági Táborba és a Bogdánffy úti sporttelepre, illetve elkészült az Egyetemi 

Napokkal kapcsolatos pályázat is. Emellett folyik a drogprevenciós és a fiatalok 

integrációjáról szóló pályázatok készítése. Rafael Gábor jelezte, hogy kiírtak egy 

pályázatot kerékpártárolók létesítésére. 

1.3 Bohák András írt egy levelet az APEH elnökének, a szociális támogatáshoz igényelt 

APEH igazolásokkal kapcsolatban. A részletekről 2008. június 11-én 14:00-kor az 

illetékes főosztályvezetővel személyesen tárgyalnak majd. Rozgonyi Eszter jelezte, hogy 

a tárgyaláson ő is részt vesz majd. 

1.4 Bohák András 2008. május 31-én részt vett egy egyeztetésen a GMF-en, ahol a Schönherz 

Zoltán Kollégiumban lévő hálózat kiépítéséről, az internetszolgáltatásról volt szó. Ennek 

eredményeként az egyetem 2008. szeptemberig szóló határozott idejű szerződést köt a 



 

 

Schönherz Telekom Kft-vel. Ugyanakkor a Schönherz Zoltán Kollégiumba behozandó 

eszközökkel kapcsolatos megállapodás még továbbra is egyeztetés alatt áll.     

1.5 A 2008. június 23-ai Szenátuson a BME HÖK előterjesztései a következőek: felvettekkel 

kapcsolatos felmérés, a fogyatékkal élő hallgatókkal kapcsolatos szabályzat, OHV-díj 

bevezetése miatt szükséges szabályzatmódosítás, Iskolaszövetkezet létesítése (1. csatolt 

dokumentum). Ez utóbbi pont előterjesztését az EHK 14-0-2 arányban támogatta.   

1.6 Esze Ágnes beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy 2008. június 4-

én fogadó órát tartott a Támpont Irodában, illetve beszámolt az OHV plakátterv pályázat 

végeredményéről. 

1.7 Nagy Roland elmondta, hogy a MIE és MŰHAL szervezetek NCA-s pályázatát 

elfogadták. 

1.8 Boros Vazul beszámolt arról, hogy készül az OHV-díj, amit majd a 2008. június 24-ei 

ünnepi Szenátuson adnak át. Elmondta azt is, hogy június 23-án megszűnő hallgatói 

jogviszonya miatt nem lesz a továbbiakban az EHK tagja. Bohák András jelezte, hogy az 

oktatási referens pozíció betöltésére várja a jelentkezéseket.  

1.9 Medvey Ádám beszámolt az EFOTT-tal kapcsolatos, a karokkal folytatott 

egyeztetésekről. 2008.június 19-re érkezik az erről szóló előterjesztés. 

1.10  Dékány Donát arra kérte az EHK-t hogy foglaljon állást arról, ki lehet a Schönherz Zoltán 

Kollégium Üzemletetési Kézikönyvében említett eljáró Hallgatói Képviselet, hogyan 

legyen ez ott megszövegezve. Az EHK úgy döntött, számára minden olyan megoldás 

elfogadható, amit a VIK HK a Jogi Osztállyal és Paragi Miklóssal sikeresen leegyeztetett. 

1.11 Börcsök Zoltán elmondta, hamarosan elkészül az az anyag, ami a VIK HK és a Schönherz 

Kollégiumi Bizottság viszonyát leírja, szabályszerűen rögzíti.  

1.12  Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy zajlik a 

Neptun rendszeren a nyári kollégiumi jelentkezés, ugyanakkor az őszi jelentkezés biztosan 

nem így történik majd. A Kollégiumok Osztály elfogadta a kollégiumi mentor-hallgatói 

gondnok pályázatok kiírását (2. csatolt dokumentum). Összeült a bíráló bizottság, amely 

kiválasztotta a Martos Flóra Kollégium vizesblokkjainak cseréjét elnyerő pályázatot. Ezen 

döntés eredményeként maradt annyi pénz a felújítási keretben, hogy most már biztosan 

elvégzik a Bercsényi Kollégiumban is a vizesblokk felújítását is. A legutóbbi jelölt 

mégsem bizonyult alkalmasnak, így új jelölt van a Kollégiumok Osztály igazgatói 



 

 

tanácsadói posztjának betöltésére. Paragi Miklós előterjesztette a 2008/2009-es félévre 

vonatkozó végleges kollégiumi férőhelyek karok és kollégiumok közötti elosztását (3. 

csatolt dokumentum). Ezt az EHK 16-0-0 arányban elfogadta. 

1.13  Orbán Balázs előterjesztette a jó tanuló- jó sportoló díjra beérkezett pályázatok 

eredményét. Ez alapján a 32 pályázóból 7-en részesültek juttatásban, a maximális összeg 

120.000 Ft, a minimális pedig 40.000 Ft. Az EHK 14-0-2 arányban elfogadta azt a 

módosító javaslatot, hogy a sorrendben következő 3 hallgató is részesüljön 35.000-35.000-

30.000 Ft-os juttatásban. Végül az így módosított előterjesztést 14-0-2 arányban elfogadta. 

1.14  Maszlavér Gábor elmondta, hogy az idei EFOTT-on lesz BME-s pult (az érdeklődők  

Németh Ádámnál jelentkezzenek). Emellett beszámolt arról, hogy a szociálisan hátrányos 

helyzetű, illetve fogyatékos hallgatók segítésével kapcsolatos mentorprogram támogatására 

lesz központi forrás. Emellett arra kérte a karokat, 2008. június 11-ig küldjék el Hülber 

Attilának a gólyatábor főszervezők elérhetőségeit, hogy egyeztethessenek a táborban 

tartandó HÖOK-os előadásról. 

1.15  Keresztes Péter elmondta, hogy a jövő héten Gazdasági Bizottsági ülést tart. 

1.16  Rozgonyi Eszter beszámolt a KTH hivatalvezetői értekezleten történtekről Itt szó volt az 

új Neptun hallgatói web bevezetéséről, illetve felmerült annak lehetősége, hogy a 

következő félévtől kezdve bizonyos kérvényeket a hallgatók elektronikus úton is 

leadhatnak majd a KTH-ban. 

 

Egyebek: 

2.1 Kovács Nándor elmondta, hogy az Építész Kari Hallgatói Képviselet továbbképző 

hétvégéjén Boros Vazul vesz részt EHK-s megfigyelőként. 

 

Következő EHK ülés:                        2008. június 19. (csütörtök) 18:00 

Belső Gazdasági Bizottsági ülés:      2008. június 10. (kedd) 11:00 

Külső Szociális Bizottság:                  2008. június 10. (kedd) 14:00 

 

 

 

 



 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2008. május 22. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Előterjesztés Iskolaszövetkezet létesítésére Bohák András 

2. Kollégiumi mentor-hallgató gondnok Paragi Miklós 

3. Kollégiumi férőhely elosztás 2008/09 ősz Paragi Miklós 

4. Jó tanuló- jó sportoló pályázat Orbán Balázs 

 


