
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. szeptember 4-én tartott üléséről 

 

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

Hamvas Mihály, Hülber Attila, Keresztes Péter, Kovács Nándor, Maszlavér Gábor, Medvey 

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

Kimentés: Kálmán László 

 

 

Beszámolók: 

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

dékáni értekezleten, melyeken az igazgatás átalakításáról, a létesítménykoncepcióról, a 

nemzetközi és pályázati ügyekről, az oktatás minőségének javításáról, valamint a 

tehetséggondozásról volt szó. Az EHK-t közvetlenül érinti a létesítménykoncepció K és R 

épületre vonatkozó része, melyek szerint egyrészt felszabadulnak helyiségek a K 

épületben, így az EHK és a DIK új területeket igényelhetnek, másrészt valószínűleg 

szükség lesz az R Klub vagy a Támpont Iroda K épületbe költöztetésére. Börcsök Zoltán 

felel azért, hogy a Műegyetemi Szakkollégiumok és HKT-s szervezetek területigényét 

összegyűjtse.  

1.2 Bohák András beszámolt az EL csarnok sportközponttá alakításának tervéről, és ezzel 

párhuzamosan a Hauszmann utcai sporttelep eladásáról. Elmondta milyen lehetőségek, 

tervek merültek fel. A dolgok jelenlegi állása szerint a látványtervek alapján a Szenátus 

2008 októberében dönthet ebben a kérdésben, így a komplexum előreláthatólag 2009 

szeptemberében nyílna meg. Börcsök Zoltán jelezte, hogy szívesen segít egy internetes 

teremfoglalásos rendszer kidolgozásában. 

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

KTH visszajelzése alapján (a státuszállítások miatt) az első kifizetési időpontot 2008. 

szeptember 26-ról 2008. október 3-ra kellene elhalasztani. Ezt az EHK 14-0-1 arányban 

támogatta. Ennek alapján a 2008/2009- es tanév kifizetési időpontjai a következők: 2008. 
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25, és 2008 december 12 (maradvány). Emellett elmondta azt is, hogy részt vett a 

Felvételi döntések ellenei fellebbezési bizottsági ülésen. Rozgonyi Eszter tájékoztatta az 

EHK-t arról is, hogy hamarosan aláírásra kerül a szerződés a Demján Sándor 

Alapítvánnyal következő évre vonatkozólag. Ismét 900 hallgató részesülhet ebben a 

támogatásban. Elmondta azt is, hogy a TJSZ módosítása 2008 októberében kerül a 

Szenátus elé. 

1.4 Angyal Róbert beszámolt a beruházások területén történtekről. Elmondta, hogy 

előreláthatólag a következő félévben sor kerül az E1C nagyelőadó felújítására. 

1.5 Keresztes Péter beszámolt a gazdasági területen történtekről. Elmondta, a VIK HK azzal a 

kéréssel fordult hozzá, hogy a kulturális támogatást ne egy új rendezvény szervezésére 

használja fel, hanem egy régi, már meglévő eseményre fordíthassa. Az EHK 15-0-0 arányú 

szavazás után a következő határozatot hozta: amennyiben a VIK HK ki tudja mutatni, hogy 

egy korábbi rendezvényük az előző évhez képest újabb programmal bővült a támogatásnak 

köszönhetően, a támogatás felhasználása elfogadható.  

1.6 Maszlavér Gábor beszámolt az elmúlt időszakban történtekről. Elmondta, hogy a Műhely 

főszerkesztőjével és lapmenedzserével kapcsolatos döntést 2008. november 1. előtt meg 

kell hoznia az EHK-nak. Arra kérte a kollégiumi és juttatási referenst, illetve a KHK-kat, 

hogy 2008. szeptember 18-ig juttassák el neki módosító javaslataikat az 51/2007 Kormány 

rendelethez.  

1.7 Orbán Balázs elmondta, hogy az elmúlt időszakban a sportkoncepcióval, és az Egyetemi 

Napok szervezésével foglalkozott. 

1.8  Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Tájékoztatta az EHK-t a 

beköltözések során felmerült problémákról. Ezzel kapcsolatban felhívta a KHK-k 

figyelmét a határidők pontos betartására. Paragi Miklós emellett beszámolt a Martos Flóra 

kollégium felújításának jelenlegi helyzetéről is. 

1.9 Medvey Ádám beszámolt az EFOTT-on a BME sátor programjáról, azok sikeréről. 

1.10   Börcsök Zoltán elmondta, hogy tovább folytatja a Szakkollégiumokkal az 

egyeztetéseket, emellett tervez egy megbeszélést Egyetemi Öntevékeny körökkel is. 

Keresztes Péter emlékeztette a VIK HK-t arra, hogy a Simonyi Szakkollégium által nyert 

pályázat rezsiköltségét a korábban megbeszélteknek megfelelően ki kell fizetnie. 



 

 

1.11 Ambrózi Gergely elmondta, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján leül majd 

beszélgetni a HKT vezetőségével.  

1.12  Nagy Roland beszámolt az elmúlt időszakban történtekről. Elmondta, hogy a MIE 

2.000.000 Ft-ot, míg a MŰHAL 350.000 Ft-ot nyert végül az NCA-s pályázaton; az adó 

1%-ok felajánlásából pedig 2.250.000 Ft folyt be MŰHAL-ra. Így lehetőség nyílik ezen 

összegekből a fogyatékos hallgatók támogatására, a hallgatók utazásainak támogatására. A 

pontos részleteket a Pályázati Bizottság dolgozza majd ki. Emellett beszámolt arról is, 

hogy Gyepes Péter ügyvéd úr és Németh Ádám segítségével készül az Iskolaszövetkezet 

Alapszabálya. A jelenlegi helyzet alapján a 3 igazgatósági tag Bódis Ádám, Földváry 

Péter és Nagy Roland lesz. A felügyelőbizottságba még szükség van emberekre, akiknek 

Nagy Rolandnál kell jelentkezniük.   

1.13  Esze Ágnes beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy alakul, fejlődik 

az internetes pályázati rendszer, illetve jövő héten pályázati bizottsági ülést tart. 

 

Egyebek: 

2.1 Bohák András elmondta, hogy 2008. szeptember 11-én 17.00-tól HÖK elnöki ülést tart. 

Itt szó lesz az OMIKK megkereséséről és a kollégiumi beköltözésekkel kapcsolatban 

felmerült problémákról.  

2.2 Bohák András bejelentette, hogy 2008. szeptember 25-én kerül sor az EHK elnök 

választásra, így a jelölteknek pályázataikat 2008. szeptember 18-ig kell nyilvánosságra 

hozniuk. 

2.3 Az EHK 13-1-1 arányú szavazás után Hülber Attilát választotta meg oktatási referensnek. 

2.4 A Karima EHK-s felelőse Paragi Miklós, az Impulzusé Hamvas Mihály lett. 

2.5 A Szenátusi Oktatási Bizottságban megürült helyre 3-an jelentkeztek: Hamvas Mihály, 

Kovács Nándor, Medvey Ádám. A jelöltek a fenti sorrendben 6, 6, 3 szavazatot kaptak. 

A következő szavazás során Kovács Nándor 8, Hamvas Mihály 7 voksot kapott. Végül 

13-1-1arányú megerősítő szavazás után Kovács Nándor lett az Szenátusi Oktatási 

Bizottságának új tagja.  

 

Következő EHK ülés:                        2008. szeptember 11. (csütörtök) 18:00 

HÖK elnöki ülés:                              2008. szeptember 11. (csütörtök) 17:00 



 

 

Belső Pályázati Bizottsági ülés:        héten 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2008. szeptember 4. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

 


