
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. október 16-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Ambrózi Gergely, Esze Ágnes, Hamvas Mihály, Hülber Attila, 

Kálmán László, Keresztes Péter, Kovács Nándor, Maszlavér Gábor, Medvey Ádám, Nagy 

Roland,  Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter  

Kimentés: Bohák András, Börcsök Zoltán, Orbán Balázs 

Késett: Angyal Róbert, Medvey Ádám 

 

Beszámolók: 

-Az ülést Nagy Roland vezeti- 

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

24-én oktatási dékánhelyettesi értekezleten vett részt. Itt szó volt a BME-n lévő 

felnőttképzésről; a digitális jegyzetek szerzői jogvédelméről; a karok MAB 

akkreditációjáról. Felhívta a Szenátusi Oktatási Bizottság tagjainak figyelmét arra, hogy a 

2008. október 20-ai ülésen laptoppal jelenjenek meg. Emellett továbbra is tárgyalásokat 

folytat Jobbágy Ákos oktatási igazgatóval és Szabó Mihály KTH igazgatóval különböző 

oktatással kapcsolatos témákban. 

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

szociális ösztöndíjak fellebbezési eredményei azért nem kerültek kihirdetésre az eredeti 

időpontban, mivel egyes karok nem küldték el határidőre a megfelelő listákat. Külön 

felhívta a Vegyészmérnöki Kar képviselőinek figyelmét arra, hogy nálunk is tartsák be  

határidőket. 

1.3 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a mai nap 

folyamán részt vett a Kollégiumok Osztály Vezetői Értekezletén. Itt szó volt a készülő 

létszámstatisztikáról; a TJSZ módosító javaslatról (eszerint a kollégiumi felvételi adatokat 

az EHK-n keresztül kell elküldeni a Kollégiumok Osztálynak); az informatikai hálózatok 

kiépítéséről és üzemeltetéséről szóló elkészült szerződésről; a Hérosz Zrt-vel folytatott 

monitoring ülésről. Arra kérte a Gépészmérnöki és Villamosmérnöki Kar képviselőit, hogy 

2008. október 22-én (szerdán) 10:00-kor kezdődő monitoring ülésen vegyen részt valaki 



 

 

tőlük. Elmondta, hogy a Schönherz Zoltán Kollégium első emeletén megnyílt a büfé nem 

hivatalosan. Paragi Miklós segítséget kért az EHK-tól abban, hogy a PPP-s kollégiumok 

bútorait KERMI vizsgálat alá vetethesse (a vizsgálat pontos jogi hátterének még a héten 

utánajár). Arra kérte az Építészmérnöki Kar képviselőit, hogy a Bercsényi Kollégium 

felújításra szánt 2 millió forint felhasználása miatt keressék fel Csiby Somát. Paragi 

Miklós elmondta azt is, hogy a Schönherz Zoltán és a Kármán Tódor Kollégiumokban a 

jövő hét folyamán kezdődik el a fűtési szezon. 2008. október 29-én (szerdán) 19:00-tól 

Külső Kollégiumi Bizottsági ülést tart. 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a gazdaság területén történtekről. Felhívta a tagok figyelmét 

arra, hogy 2008. október 17-én 10:00-tól Egyetemi Gazdasági Bizottsági ülés lesz. Ezen z 

ülésen ő nem tud részt venni, így 10-0-1 arányú szavazás után erre az alkalomra 

Maszlavér Gábort delegálta. 

1.5 Esze Ágnes beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy sikeres zajlik az 

Egyetemi BME pályázatok átvétele. A végleges eredmény a következő EHK ülésre 

várható.   

1.6 Hamvas Mihály elmondta, hogy Ambrózi Gergellyel együtt részt vett egy találkozón 

Kovács Ádámmal, az Egyetemi TDK Bizottság vezetőjével. Itt ismertették az EHK 

javaslatát a TDK díjazással kapcsolatban. 

1.7 Ambrózi Gergely elmondta, hogy részt vett a HKT ülésén. 

Kálmán László elmondta, hogy az IFIUS sportrendezvény sikeres lezajlott. A beszámoló 

készítése folyamatban van. 

-Angyal Róbert és Medvey Ádám megérkeztek- 

1.8 Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy elkészült az őszi 

HÖOK vezetőképző programja. Arra kérte a karokat, hogy kezdjék el gyűjteni a 

közgyűlésen résztvevők létszámát; majd küldjék el neki. Emellett részt vett a választmányi 

ülésen is. Itt szó volt a Felsőoktatási Törvény módosításáról (orvosi pályákon a doktori 

fokozatok megnevezése); a felvételi minimumponthatár emeléséről (160-ról 200-ra); a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosításáról; 51/2007-es kormányrendelet 

módosításáról.  

1.9 Nagy Roland beszámolt az Iskolaszövetkezettel kapcsolatban történtekről. Elmondta, 

hogy a mai nap folyamán lezajlott az alakuló közgyűlés. Ennek során elfogadásra került az 



 

 

Iskolaszövetkezet Alapszabálya; megválasztották az igazgatósági tagokat (Nagy Roland-

elnök; Angyal Róbert; Földváry Péter) és a felügyelőbizottság tagjait. 

 

Egyebek: 

2.1 Medvey Ádám arra kérte az oktatási felelőst, hogy készítessen az OHV eredmények 

Neptunból való kiszűréséhez használati útmutatót. Jelezte, hogy mégsem tud tagja lenni az 

Egyetemi Gazdasági Bizottságnak, így 11-0-2 arányú szavazás után az EHK a helyére 

Maszlavér Gábort delegálta. Ezek után 13-0-0 arányú szavazás után az EHK a bizottság 

következő ülésre Keresztes Péter helyett Ambrózi Gergelyt delegálta. Medvey Ádám 

beszámolt a mobil szavazógéppel kapcsolatos tárgyalások állásáról. Elmondta, hogy a 

többféle megvalósítási lehetőségről a következő ülésre készül el a költségkalkuláció. Az 

EHK 11-2-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy mindenképpen vezeték 

nélküli szavazógép készüljön. 

2.2 Ambrózi Gergely felvetette, hogy valamelyik EHK ülésre hívjuk meg Szabó Mihály KTH 

igazgatót. 

2.3 Paragi Miklós utánajár annak, hogy a tartozás miatt passzív státuszra került hallgatóknak 

miért írtak ki plusz kollégiumi díjat.  

 

 

Következő EHK ülés:                       2008. október 30. (csütörtök) 18:00 

Egyetemi Gazdasági Bizottsági ülés: 2008. október 17. (péntek) 10:00 

Külső Kollégiumi Bizottsági ülés:    2008. október 29. (szerda) 19:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:        2008. október 21. (kedd) 16:00 

Szenátusi Oktatási Bizottsági ülés:   2008. október 20. (hétfő) 12:30 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Nagy Roland 

 Jegyzőkönyvvezető Alelnök 

 



 

 

 

Budapest, 2008. október 16. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

 


