
 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. szeptember 11-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,  

Kimentés: Börcsök Zoltán, Rozgonyi Eszter 

 

Beszámolók: 

1.1 Bohák András beszámolt az elmúlt időszakban történtekről. Hétfőn volt operatív 

értekezleten, szerdán a GMF vezetőivel és Paragi Miklóssal aktuális kollégiumi ügyeket 

érintő megbeszélésen vett részt. Az itt kötött megegyezés szerint a Kollégiumok Osztály a 

klubok környékén felújításokat fog végezni, elsősorban a mellékhelyiségek felújítására 

koncentrálva. A Schönherz Kollégiumban a gazdátlan károkozások a vendégfogadásokból 

befolyt összegből kerülnek fedezésre. Szó volt a kollégiumi férőhelyek karok közötti 

cseréiről is, az 1-1 arányú cserék létrejöhetnek Külső Kollégiumi Bizottsági egyeztetés 

nélkül, minden más cserének a KKB előtt, sürgős esetben az EHK Kollégiumi ügyekért 

felelős referensének ellenjegyzésével kell történnie.  

1.2 Bohák András felkérte Angyal Róbertet, hogy vizsgálja meg a kollégiumokba a beléptető 

rendszerek kialakításának lehetőségét. 

1.3 Bohák András elmondta, hogy a következő Műhelyben egy nyolc oldalas rész a BME 

hallgatói sportjának fejlesztéséről lenne szó. Egy oldal bevezető, dupla oldal ÉL csarnok 

bemutatás, egy oldal MAFC, lesz még „megkérdeztük” rovat, valamint a BME-s 

Olimpikonokkal egy-egy interjú. Ezzel kapcsolatban Bohák András a következő héten 

egyeztet a Műhely szerkesztőségével. Az EHK 14-0-0 (igen/nem/tartózkodott) arányban 

úgy döntött, hogy a sportmelléklet a következő Műhely számban a szokásos 16 oldal felett 

plusz 8 oldalon jelenhet meg, melynek költségét az EHK vállalja. 

1.4 Esze Ágnes előterjesztette a Pályázati Bizottság javaslatát a HK továbbképzési 

pályázatokkal kapcsolatban. Az EHK 12-0-2 (igen/nem/tartózkodott) szavazattal elfogadta 

az előterjesztést.  



 

 

1.5 Nagy Roland bemutatta a nyári táborok elszámolásait. Kérte, hogy a technikai jellegű 

felmerült kérdéseket egyeztessék vele a kari HK-k. 

1.6 Az EHK áttekintette a MISZ – Műegyetemi Iskolaszövetkezet tervezett alapszabályát. A 

felmerült, lehetséges igazgatósági tagok a jövő hétig motivációs levelet kell készítsenek az 

EHK számára.  

1.7 Ambrózi Gergely beszámolt a TDK-val kapcsolatos fejleményekről. Felmerült egy EHK 

TDK ösztöndíj alapítása. Ezen gondolkozhatnak a kari HK-k is. – Ambrózi Gergely 

távozott az ülésről. 

1.8 Hülber Attila volt egy hivatalvezetői és egy dékán helyettesi értekezleten. Lehetőség nyílt 

arra, hogy a BME egységesen megkövetelje az emelt szintű érettségit. Szó volt a tavasszal 

induló MSc-kről, interneten elérhető központi adatbázisról, melyen megtalálhatók 

lennének a tantárgyi adatlapok, továbbá a nagy létszámú bukásokat eredményező 

tantárgyakról, az átvétellel kapcsolatos akkreditációkról. A bejelentkezést nagyjából 2500 

hallgató nem tette meg, emiatt a státuszállítások nagyon sokáig tartanak. Felmerült a 

probléma orvoslására egy különeljárási díj esetleges kiírása azok részére, akik nem tették 

meg bejelentkezési kötelességüket. Lezajlottak a pótfelvételik. 

1.9 Hülber Attila kérte a kari HK-kat, hogy Csabay Bálintot keressék meg a KTH-s FTP-hez 

szükséges hozzáférés ügyében.  

1.10 Az átsorolásokat minden karon, máshogyan végzik. Esetlegesen elvégezhetnék a HK-k 

ezeket az átsorolásokat. Ez ügyben Bohák András felkeresi Szabó Mihály KTH igazgatót, 

hogy egyeztessen vele. 

1.11 Paragi Miklós részt vett egy megbeszélésen a Kollégiumok Osztállyal. Kérték, hogy a 

kollégiumi felvételt nyert hallgatók listáit a jövőben a karok időben küldjék el. Egyeztettek 

egy pályázattal kapcsolatban, mellyel lehetne némi támogatást nyerni a kollégiumoknak. 

Nagyjából kollégiumonként 2,5 millió forint támogatást lehetne elnyerni. Tavaly Egyetemi 

Napokon egyes eszközök bekerültek kollégiumokra, idén, ha nem jelezzük, nem fogják 

beengedni ezeket az eszközöket. 

1.12 Kollégium igazgatóhelyettesi pályázat nem lesz kiírva, a főigazgató javasol valakit. A 

korábban felújításokra, javításokra, fejlesztésekre elkülönített 2 millió forintos keretet a 

kollégiumok elkezdhetik költeni. 



 

 

1.13 TJSZ módosítással kell foglalkozni (éjszakai vendégfogadás), a Belső Kollégiumi 

Bizottság dolgozik majd ezen a kérdésen.  

1.14 Kassai László Wigner Jenő Kollégiumi mentori pályázatát az EHK 13-0-0 

(igen/nem/tartózkodás) mellett támogatta. 

1.15 Orbán Balázs tájékoztatta az EHK-t, hogy a Bercsényi, Kármán és K ép. tornatermeinek 

kibérlése 1600 HUF/óra lesz, mely tartalmazza a közüzemi költségeket is. 

1.16 Kálmán László az elmúlt időszakban pályázatot írt, ez ügyben egyeztetett Szabó Tiborral. 

Dibó Zoltán felkérte egy feladatra az Ifius szervezésével kapcsolatban, össze kell gyűjtenie 

70 diákot, akik a csapatok idegenvezetői lesznek.  

1.17 Orbán Balázs tájékoztatta az EHK-t, hogy a tavalyihoz hasonló konstrukcióban lesznek a 

tiszteletjegyek az Egyetemi Napokra. A tiszteletjegyeket személyesen lehet átvenni az 

EHK irodában a titkárnőtől. Áttekintésre került az Egyetemi Napok előzetes költségvetése, 

illetve beszámoló hangzott el az Egyetemi Napok szervezésével kapcsolatos részletekről. 

1.18 Orbán Balázs beszélt az új műfüves pályák üzemeltetéséről, egy új sport honlap 

létrehozásáról, melyen működhetne egy online foglalási rendszer.  

1.19 Jövő hét kedden 10:30-kor Bogdánfy úti műfüves pályán pályaavató, melyre jó lenne, ha 

minden EHK-s tudna jönni. 

1.20 Hamvas Mihály kérte, hogy amennyiben lehetséges, a kiírt különeljárási díjak fizetési 

határidejét ki kellene tolni az első utalás utánra, továbbá, hogy az OHV-t hirdessék a Kari 

HK-k, amíg ki lehet tölteni. Tájékoztatta az EHK-t, hogy a jövőben az Építőmérnöki Karon 

nagyjából 10 millió forintot OHV alapján fognak szétosztani tanszékek és oktatók között. 

Ezzel kapcsolatban felmerült egy cikk készítése a Műhelybe. Hülber Attila utána jár, hogy 

az oktatókról írt szöveges vélemények kinyerhetők-e a Neptunból. 

1.21 Maszlavér Gábor tájékoztatta az EHK-t, hogy az idei őszi HÖOK vezetőképző november 

12-16 között lesz, melyre limitálják a támogatott jelentkezők számát. HÖOK ünnepi 

közgyűlés december 5-6-án zajlik Szegeden. 

 

 

Egyebek: 

2.1 Bohák András bejelentette, hogy a jövő heti EHK ülésre jön Szabó Imre és bemutatja a 

módosított TJSZ első változatát.  



 

 

2.2 Bohák András kéri minden referenst, hogy aki EHK táborban tartott szekciót, azok két hét 

múlva jutassák el a beszámolóikat a szekciós beszélgetések eredményeiről. 

2.3 TTK-n Karácsony József Sándor lemondott hallgatói képviselői tisztségéről, helyére Pósa 

László lépett. 

2.4 GTK-n Somlai Réka külföldre utazott, helyét Lévai Fruzsina vette át. 

 

 

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

Szenátusi Oktatási Bizottság:           2008. szeptember 23. (kedd)  

 

 

 

 

 

 Angyal Róbert Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2008. szeptember 11. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

 


