
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. szeptember 25-én tartott üléséről 

 

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

Mihály, Hülber Attila, Kálmán László, Keresztes Péter, Kovács Nándor, Maszlavér Gábor, 

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

Kimentés: Esze Ágnes 

Késett: Bohák András, Keresztes Péter 

Vendég: Bódis Ádám, Földváry Péter 

 

 

Beszámolók: 

-Az ülést Nagy Roland vezeti- 

1.1 Angyal Róbert közlekkari hallgatói képviselő, Bódis Ádám építészkari hallgatói 

képviselő és Földváry Péter gépészkari hallgatói képviselő pályáznak a Műegyetemi 

Iskolaszövetkezet igazgatósági tagságára. Az ülés elején egyenként ismertették eddigi 

hallgatói képviseleti munkásságukat, jövőbeni Iskolaszövetkezeti igazgatósági tagként 

végzendő feladataikat, elérendő céljaikat. (Motivációs levelek, önéletrajzok- 1. csatolt 

dokumentum)  

1.2 Hülber Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy részt vett az 

oktatási dékánhelyettesi és KTH hivatalvezetői értekezleten. Itt szó volt az előre 

megállapított MSc keretszámokkal kapcsolatban felmerült problémákról (túl magas 

számokat állapítottak meg korábban); beszéltek a karonként legnagyobb bukási aránnyal 

teljesített tárgyak összegyűjtéséről (ezt minden kari oktatási felelős küldje el Hülber 

Attilának). Szabó Mihály KTH igazgató beszámolt a hallgatók tanulmányi és pénzügyi 

státuszainak beállításáról és az ezzel kapcsolatos problémákról; a 2007. szeptember 1-je 

után kezdett hallgatók átsorolásáról (a költségtérítésesről államilag finanszírozott képzésre 

való átsorolásról most a KTB hoz döntést a KHK javaslatára). Elmondta, hogy az utólagos 

tantárgyfelvétellel és leadással kapcsolatosan sok kérvény érkezett be, ezért a jövőben ki 

kell találni egy jobb metódust ezen problémák megoldására. Emellett szó volt azon 



 

 

hallgatókról, akiknek a regisztrációs héten még tartozásuk volt és emiatt a Tanulmányi 

Ügyrend alapján passzív félévre kellett állítani a tanulmányi státuszukat. Ezen hallgatókat 

kiértesítik, és ők fellebbezhetnek ezen döntés ellen (legkésőbb 2008. november 30-ig), 

majd a tartozásuk befizetése után visszaállítják aktív státuszukat. Ezen felül beszéltek a 

költségtérítés meghatározásáról; esetlegesen egy egységes egyetemi órarendkészítésről; 

szakdolgozat nevű tárgy helytelen kiírásáról. A méltányossági kérelemről majd a 

következő ülésen lesz szó. Hülber Attila elmondta, hogy 2008. szeptember 30-án 

(kedden) 16:00-kor Belső Oktatási Bizottságot tart, ahol az indexkérdésről lesz szó. 

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

KTH-ban végre megtörténtek a tanulmányi és pénzügyi státuszállítások ennek 

eredményeképpen a Kari Hallgatói Képviseletek is megkapták a tanulmányi ösztöndíjat 

tartalmazó listákat. Ennek köszönhetően elkészült a normatíva költségvetés. Előterjesztette 

a Külső Szociális Bizottság javaslat a 2008/09 őszi félévére vonatkozó szociális pályázatok 

eredményét (2. csatolt dokumentum). Ennek megfelelően első körben 68 szociális ponttól 

lehet Demján Sándor kiegészítő szociális ösztöndíjban részesülni; alaptámogatásban 11 

MSc-s és 492-s BSc-s hallgató részesül; rendszeres szociális ösztöndíjban azon hallgatók 

részesülnek, akik legalább 25 szociális ponttal rendelkeznek, a minimum 10.000 Ft, a 

maximum 32.500 Ft, és pontonként 300 Ft-tal emelkedik az összeg. Ezt az EHK 14-0-0 

arányban elfogadta. –Bohák András megérkezett- Emellett Rozgonyi Eszter ismertette a 

TJSZ módosító javaslatot. A főbb változások: a szociális pályázatok során a hallgatók 

rászorultsági kategóriákba történő sorolása miatt bekövetkező módosítások; az intézményi 

ösztöndíj létesítése, és szabályainak meghatározása; hallgatók átsorolását ki végzi és 

milyen módon (homogén hallgatói csoportonként); illetve a kollégiumot érintő 

paragrafusokban is történtek pontosítások. (3. csatolt dokumentum) Ezt a javaslatot az 

EHK 14-0-0 arányban elfogadta. 

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

Kollégiumok Osztály Vezetői Értekezletén. Itt szó volt a TJSZ módosításról, Kassai László 

kollégiumi mentori posztjáról; a kollégiumi tornatermekért fizetendő bérleti díjról; arról, 

hogy még mindig sok feltöltetlen helye van a VIK-nek; a kollégiumokban hétfőtől 

kezdődik a fűtési szezonról; későn költöző és párhuzamos hallgatók helyzetéről. Eddig 

csupán három kar (ÉMK, ÉPK, VIK) kezdte meg a kollégiumok felújítására szánt 



 

 

2.000.000. Ft-ok költését, ezt a többi karnak is el kell kezdenie (a HÖK elnöknek vagy a 

kollégiumi bizottság vezetőjének be kell menni a Kollégiumok Osztályra ezügyben). 

Paragi Miklós elmondta azt is, hogy a héten Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott. Itt 

szó volt a PPP kollégiumokban felmerült problémák összegyűjtéséről, a kollégiumokban 

szedett szolgáltatási díjak helyzetéről; egy teendőkkel és költözésekkel kapcsolatos 

ütemterv készítéséről. A következő bizottsági ülésre két hét múlva kerül sor, ahol a 

kollégiumi házirendekről beszélnek majd. 

-Bohák András átvette az ülés vezetését- 

1.5 Az EHK áttekintette a Szenátus napirendi pontjait. Ezek a következőek: BME 

Szenátusának 2008/2009. tanévi munkaterve; Javaslat Kossuth-díj, valamint a Magyar 

Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetés adományozására; Javaslat Kármán 

Tódor-díj adományozására; Javaslat BME Szervezeti Felépítés és Működési Rend 

módosítására; K épület alagsor megerősítése, D2 ütem indítása; Javaslat az Egyetem 

gyermekjóléti intézménye (Óvoda) fenntartói jogának 2008. szeptember1-től történő 

átadására, valamint a Még TöbB Mesét Alapítvány a Műegyetemi Dolgozók és Hallgatók 

gyermekeiért támogatására; Kérelem Kognitív Tanulmányok Mesterszak indítására angol 

nyelven; Nemzetközi két idegen nyelvű szakfordító szakirányú továbbképzési szak 

létesítése és indítása; Nemzetközi két idegen nyelvű konferenciatolmács szakirányú 

továbbképzési szak létesítése és indítása; Nemzetközi három idegen nyelvű 

konferenciatolmács szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása; Egyebek 

1.6 Paragi Miklós tájékoztatta az EHK-t, hogy a Vegyészkari Hallgatói Képviseletet 

felkereste a Kar vezetősége (dékán, dékánhelyettesek, tanszékvezetők); ugyanis 

aggályosnak tartják a BME SZFMR-ben tervezett bizonyos módosításokat. Ezt a felvetést 

az EHK megvitatta. 

1.7 Orbán Balázs beszámolt a sportélet területén történtekről. Elmondta, hogy a héten HSB 

ülést tartott, ahol elkészítették a 2008/09 tanév őszi félévére vonatkozó tornaterem 

beosztást. (4. csatolt dokumentum) Ezt az EHK 14-0-0 arányban elfogadta. 2008. 

december 6-án Mikulás kupát szeretne szervezni, így arra kérte a karokat, hogy mindenki 

állítson ki egy csapatot majd erre az alkalomra. Orbán Balázs beszámolt a rendezvények 

területén történtekről is. Elmondta, hogy ebben az évben is megrendezésre kerül a Nyilt 



 

 

Nap, és ezért a kari kapcsolattartók elérhetőségeit el kell küldeni neki és Süveges 

Péternek. Emellett beszámolt a II. Egyetemi Napokról is. 

1.8 Kálmán László beszámolt az IFIUS-szal kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy jövő 

héten érkezik a belga elnökség tagja, illetve beszámolt a szervezés jelenlegi állásáról. 

-Keresztes Péter megérkezett- 

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

vezetőképző helyszíne Keszthelyre, időpontja pedig 2008. november 20-23-ra módosult. a 

HÖOK ünnepi közgyűlése is Keszthelyen lesz 2008. december 5-6 között. Emellett 

elmondta, hogy készül az 51/2007-es juttér kormányrendelet módosításához a BME 

javaslata. 

1.10  Ambrózi Gergely elmondta, hogy a HKT tag Best csoport létre szeretne hozni egy 

egyesületet. Ez a jelenlegi HÖK Alapszabály alapján nem lehetséges. Így arra kérjük őket, 

hogy várjanak egy kicsit ezzel a tervükkel és később visszatérünk rá.  

1.11  Bohák András elmondta, hogy Szabó Imre kérésére Szadai Krisztina esélyegyenlőségi 

koordinátor munkáját segítve alkalmazzunk hallgatókat a fogyatékos hallgatók kísérésére. 

Ezt a javaslatot az EHK 15-0-0 arányban támogatta.  

1.12  Az EHK megszavazta az Iskolaszövetkezeti Igazgatósági tagokat Angyal Róbert 9; Bódis 

Ádám 3; Földváry Péter 10 szavazatot kapott. Az EHK 10-1-2 arányú szavazás után 

Nagy Rolandot javasolja az Iskolaszövetkezet elnökének. Tehát az EHK javaslata az 

Iskolaszövetkezet igazgatósági tagjaira: Nagy Roland-elnök, Angyal Róbert és Földváry 

Péter.  

1.13 Nagy Roland előterjesztette a Gépészkari SZMSZ módosítását (5. csatolt dokumentum). A 

lényegi változások a következőek: a szavazati jogú hallgatói képviselők létszáma az eddig 

17+ sok póttagról 15+3-ra módosul; nincsenek a szavazás során megállapított csoportok, 

csak annyi a kikötés hogy egy elsős hallgatónak mindenképpen be kell kerülnie; 

tanulmányi és oktatási bizottság alakul; a bizottságokat vezetheti póttag is; a bizottságok 

ügyrendje kikerül az szmsz mellékletébe. Az EHK az előterjesztést 15-0-0 arányban 

elfogadta. 

 

Egyebek: 



 

 

2.1 2008. október 6-ai Gépészkari fórumon az EHK részéről Paragi Miklós és Rozgonyi 

Eszter vesznek részt. 

2.2 Orbán Balázs arra kérte a karokat, hogy a gólyabál főszervezők vegyék fel vele a 

kapcsolatot.  

2.3 Orbán Balázs azt is elmondta, hogy a GTK HK továbbképző hétvégéjére 2008. október 3-

5 között kerül sor.  

2.4 2008. szeptember 29-ei Szenátus ülésen Maszlavér Gábor és Paragi Miklós helyett Hamvas 

Mihály és Kovács Nándor vesznek részt. 

 

Következő EHK ülés:                      2008. október 2. (csütörtök) 18:00 

Szenátusi ülés:                                  2008. szeptember 29. (hétfő) 13:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:        héten 

Külső Szociális Bizottsági ülés:        héten 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2008. szeptember 25. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Iskolaszövetkezet igazgatósági tag jelöltjeinek anyagai (A. R., B. Á., F. P. önéletrajz és motivációs levél)   

2. Szociális pályázatok 2008/09 ősz Rozgonyi Eszter 

3. 
TJSZ módosítás Paragi Miklós, Rozgonyi 

Eszter 

4. 2008/09 tornaterem beosztás Orbán Balázs 

5. Gépészkari SzMSz módosítás Nagy Roland 

 


