
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. szeptember 18-án tartott üléséről 

 

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

Hamvas Mihály, Hülber Attila, Kálmán László, Keresztes Péter, Kovács Nándor, Medvey 

Ádám, Nagy Roland, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter  

Kimentés: Maszlavér Gábor, Orbán Balázs 

 

 

Beszámolók: 

1.1 Bohák András beszámolt a hétfői Rektori Tanácson történtekről. Itt a szeptemberi 

Szenátus napirendi pontjairól beszéltek: megvitatták a BME SZFMR módosító javaslatait; 

szó volt a Szenátus munkatervéről és a K épület alagsorának megerősítéséről.  

1.2 Bohák András elmondta, hogy a keddi nap folyamán részt vett a Gazdasági Tanács 

ülésén. Itt Andor György általános rektorhelyettes, illetve Szabó Tibor főtitkár tartott 

előadást a szervezeti átalakításokról, illetve a létesítménykoncepcióról.  

1.3 Bohák András bemutatta az EL-csarnok sportközponttá alakításának koncepciótervét, 

látványtervét. Ezen dokumentum már októberben a Szenátus elé kerülhet. 

1.4 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatási- térítési területen történtekről. Felhívta a GPK, a 

VIK és az ÉMK karok képviselőit arra, hogy a kari juttatási-térítési vagy tanulmányi 

felelősök vegyék fel a kapcsolatot a Neptun üzemeltetéssel az FTP szerverek 

elérhetőségével kapcsolatban. Elmondta, hogy a 2008. szeptember 25-ei ülésre 

megszületik a rendszeres szociális támogatás eredménye. Elmondta azt is, hogy a 

következő héten Belső Juttér Bizottságot tart, ahol a TJSZ módosításról lesz szó. 

1.5 Keresztes Péter beszámolt a gazdasági területen történtekről. Felhívta a tagok figyelmét 

arra, hogy 2008. szeptember 19-én 8:00-kor Egyetemi Gazdasági Bizottsági ülés lesz. 

1.6 Hamvas Mihály elmondta, hogy az Építőmérnöki Kar Kari Tanácsa megszavazta, hogy a 

folyó tanévtől kezdve az OHV eredmények alapján az oktatók összesen 10.000.000 Ft 

keretösszegű kereset-kiegészítést kapjanak.  

1.7 Kálmán László megköszönte a karoknak az IFIUS szervezéséhez nyújtott segítséget.  



 

 

1.8 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy részt vett a 

Kollégiumok Osztály Vezetői Értekezletén. Felhívta a Villamosmérnöki és Informatikai 

Kar képviselőit arra, hogy a várólistáról minél hamarabb töltsék fel a jelenlegi 40 üres 

férőhelyüket. Emellett az értekezleten szó volt a Martos Flóra Kollégium felújításáról, az 

iparűzési adóról; a Wigner Jenő Kollégiumban lévő leltárral kapcsolatban felmerült 

problémákról; a Neptun rendszeren keresztül történő kollégiumi felvételiről; illetve a 

Hérosz Zrt-vel folytatott vitáról a szolgáltatási díjakról. Elmondta, hogy a héten Belső 

Kollégiumi Bizottsági ülést tart, ahol szó lesz a TJSZ módosításról, a kollégiumi  

házirendekről; illetve a kollégiumokban szedett szolgáltatási díjak helyzetének 

rendezéséről. 

1.9 Börcsök Zoltán elmondta, hogy készülnek, frissülnek az Egyetemi Öntevékeny körök 

szabályzatai; illetve beszámolt a Szakkollégiumok novemberre tervezett bemutatkozó 

programjáról. Emellett tájékoztatta az EHK-t, hogy Neptun üzenetben tájékoztatja a 

hallgatókat az ingyenesen használható Microsoft programokról. Keresztes Péter ismét 

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

rezsiköltségét a korábban megbeszélteknek megfelelően ki kell fizetnie. 

1.10  Kovács Nándor elmondta, hogy elkészült az EHK táborban tartott oktatás szekció 

emlékeztetője. Ennek eredményeként a Kari Tanulmányi Bizottságok működésével 

kapcsolatban a következőket szeretnénk elérni: a KTB üléseiről készülő jegyzőkönyveket 

webes felületen összegyűjtve nyilvános ügytár készülhetne; méltányosság felhasználása 

valamilyen szinten szabályozva lenne. 

1.11 Hülber Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy 2008. 

szeptember 23-án, kedden Szenátus Oktatási Bizottsági ülés lesz. Emellett a jövő héten 

Belső Oktatási Bizottsági ülést tart.  

1.12  Ambrózi Gergely elmondta, hogy a keddi nap folyamán részt vett a HKT ülésén, ahol 

igyekeztek az elmúlt időszakban felmerült problémákat megbeszélni, és megoldásokat 

találni. 

1.13 Nagy Roland ismertette a Balatonlellei Ifjúsági Tábor nyári költségeit karonként (1. 

csatolt dokumentum). Ezzel kapcsolatban arra kérte a kari gazdasági felelősöket, hogy már 

a jövő hét folyamán kezdjék meg a számlák kiegyenlítését.  

 



 

 

 

Egyebek: 

2.1 2008. szeptember 23-ai Szenátusi Oktatási Bizottsági ülésen Angyal Róbert helyett 

Hamvas Mihály vesz részt. 

2.2 2008. szeptember 24-ei Tudományos Bizottsági ülésen Esze Ágnes és Rozgonyi Eszter 

helyett Hamvas Mihály és Kálmán László vesznek részt.  

2.3 2008. szeptember 25-ei Doktori Tanácsi ülésen Keresztes Péter helyett Bohák András 

vesz részt. 

2.4 Bohák András elmondta, hogy a megjelölt határidőig csupán az ő pályázata érkezett be az 

EHK elnöki posztra. Az elnökválasztásra a következő ülésen, azaz 2008. szeptember 25-

én, legkorábban 21:00-kor kerül sor. 

2.5. 2008. október 6-án kerül sor a Gépészmérnöki Karon a tisztújításra, ahova szükség van 

EHK-s delegáltakra. 

 

Következő EHK ülés:                      2008. szeptember 25. (csütörtök) 18:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés:   héten 

Belső Juttér Bizottsági ülés:            héten 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:        héten 

Külső Szociális Bizottsági ülés:        héten 

Gazdasági Bizottsági ülés:                2008. szeptember 19. (péntek) 8:00  

Szenátus Oktatási Bizottság:            2008. szeptember 23. (kedd) 14:15 

Tudományos Bizottsági ülés:             2008. szeptember 24. (szerda) 14:30 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2008. szeptember 18. 



 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Balatonlellei kari tartozások Nagy Roland 

 


