
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. január 22-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Bohák András, Domján Zsolt, Esze Ágnes, Hamvas Mihály, 

Hülber Attila, Kálmán László, Keresztes Péter, Kovács Nándor, Kulcsár Bence, Medvey 

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

Későn érkezett: Kulcsár Bence 

Előbb távozott: Domján Zsolt 

Kimentés: Maszlavér Gábor 

 

Beszámolók: 

1.1 Az EHK áttekintette a Szenátus napirendi pontjait. Ezek a következőek: Javaslat 

Humánpolitikai Szabályzat módosítására, Javaslat a BME Szervezeti Felépítés és 

Működési Rend módosítására, A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervezeti 

Működési Szabályzatának módosítására,  A Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása; BME Átvételi Szabályzata; A BME 

Demonstrátori Szabályzat; Egyebek. Rozgonyi Eszter jelezte, hogy nem tud részt venni a 

Szenátus 2009. január 26-ai ülésen, így őt Kovács Nándor helyettesíti.  

1.2 Bohák András beszámolt az elmúlt időszakban történtekről. Részt vett operatív 

értekezleteken. Itt sor került a HÖK bemutatására, illetve a tehetséggondozással illetve az 

oktatás minőségbiztosításával kapcsolatos anyagok prezentálására. 2009. január 20-án részt 

vett vezetői értekezleten is, ahol szó volt a Gazdasági Tanács tagjairól, a készülő 

költségvetésről. Elmondta, hogy Péceli Gábor rektor úr arra kérte Szabó Mihály KTH 

igazgatót, hogy készítsen feljegyzést a Neptun rendszerrel kapcsolatos szerződésről.  

1.3 Bohák András elmondta, hogy idén is megrendezésre kerül a Mérnökbál, melyen az 

EHK-t Maszlavér Gábor képviseli. Emellett részt vett a professzori és az újévi fogadáson. 

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

oktatási dékánhelyettesi értekezleten. Emellett elmondta, hogy az új OHV kérdőíveket még 

mindig nem készítették el, így jelenleg nem lehet véleményezni. Ugyanakkor amint 

elkészültek ő ezt jelezni fogja, és arra kérte a karok képviselőit, hogy mindenki hirdesse 



 

 

majd. Beszámolt arról is, hogy készülni fog egy Műhely cikk a vizsgaidőszakban 

előforduló tanulmányi problémákról. Emiatt arra kérte a karok képviselőit, hogy küldjék el 

neki a náluk előfordult problémákat. Hamarosan elkészül a 2007/08-as tanév tavaszi 

félévének OHV kiértékelése.   

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

elkészült a 2008/09-es tanév tavaszi félév kifizetési időpontjaira vonatkozó előterjesztés (1. 

csatolt dokumentum). Az ülésen két módosító javaslat született: az első kifizetési időpont 

2009. február 27-e, a harmadik időpont 2009. április 6-a legyen. Ezekkel a módosító 

javaslatokkal együtt, 14-0-0 arányú szavazás után az EHK elfogadta a következő kifizetési 

időpontokat: 2009. február 27, 2009. március 10, 2009. április 6, 2009. május 8, 2009. 

június 10. Bohák András elmondta, hogy a Hallgatói Jogorvoslati bizottság ülésezett és 

végül utólagosan 3 hallgatónak ítélt meg szociális támogatást. Emellett az Állami 

Számvevőszéknek kellett statisztikát készíteni a szociális támogatásról. 

1.6 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy részt vett 2 

Kollégiumok Osztály Vezetői Értekezleten. Itt szó volt a Kármán Tódor kollégiumban 

készülő büféről; két mentori pályázat elutasításáról (nem teljesítették a pályázat bizonyos 

feltételeit); a Kollégiumok Osztály készülő költségvetéséről; a minisztériumból ékezett 

támogatás felhasználásáról. Emellett Belső Kollégiumi bizottsági ülést is tartott, ahol a 

kollégiumi házirendekről, és a kollégiumi felvételiről beszéltek.  

-Domján Zsolt távozott- 

1.7 Keresztes Péter beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy volt 

Egyetemi Gazdasági Bizottság. Emellett arra kérte a karok képviselőit, emlékeztessék a 

megfelelő kari felelősöket arra, hogy az EHK által megszavazott összegeket a 2008-as 

beszámoló és a 2009-es előzetes költségvetés benyújtása után kaphatják meg a Kari 

Hallgatói Képviseletek. A mai nappal az EGR-ben található gazdasági adatok 

stabilizálódtak, így mindenkinek pontos információval tud szolgálni az általa elköltött 

összegekről. 2009. február 2-tól a MISZ KHT-vel kapcsolatos adatokat is el lehet kérni. 

Keresztes Péter részt vett egy Esélyegyenlőségi Bizottsági ülésen is. 

1.8 Esze Ágnes beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a 2008/09-es 

tanév őszi félévére vonatkozóan beérkeztek a Hallgatói Képviseletek továbbképzésére 

vonatkozó pályázatok a Gépészmérnöki Kar kivételével. Ezek mindegyike elfogadásra 



 

 

került végül 12-0-1 arányú szavazás után. Ettől a félévtől kezdve nem lesz pályázatos ez a 

rendszer, csupán egy hivatalos levelet kell írni a Hallgatói Képviseleteknek. Esze Ágnes 

jelezte, hogy a következő ülésen szeretne lemondani a Pályázati Bizottság vezetői 

posztjáról.  

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK 13-0-0 arányú szavazás után Dr. Sitkei Györgyöt delegálja az Egyetemi Doktori 

Tanácsba, hogy lássa el a doktorandusz hallgatók képviseletét.  

2.2 Bohák András arra kérte a karokat, hogy 2008. február 12-éig küldjék el a Pro Juventute 

díjra történő felterjesztéseiket.  

2.3 Bohák András arra kérte a karokat, hogy a neki írt hivatalos leveleket ezentúl Partl 

Nikolettnek adják oda. A 2008-as szponzori pénzekről szóló hivatalos leveleket 2009. 

március 1-ig lehet beküldeni. 

2.4 Keresztes Péter elmondta, hogy 2009. január 27-én 16:00-tól tartja a teljesítményalapú 

EHK támogatás kiosztásával kapcsolatos ülését. 

-Kulcsár Bence megérkezett- 

2.5. Hamvas Mihály beszámolt a Kari lapokkal kapcsolatos közbeszerzésről, és elmondta, 

hogy a részletekről Gál Tibornál lehet érdeklődni. 

2.6. Orbán Balázs elmondta, hogy 2009. január 24-25. között kerül megrendezésre az 

Educatio. 

2.7. Az Építész Hallgatói Képviselet szívesen látja a karok képviselőit az Építész Havas 

Napokon. 

 

Határozatok: 

1. Kifizetési időpontok: A 2008/09-es tanév tavaszi félévére vonatkozó kifizetési időpontok a 

következőek: 2009. február 27, 2009. március 10, 2009. április 6, 2009. május 8, 2009. 

június 10. (14 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

2. Hallgatói Képviseletek továbbképzési pályázata: Az EHK elfogadta a 2008/09-es tanév 

őszi félévre vonatkozóan beérkezett hallgatói képviseleti továbbképzési pályázatokat a 

Gépészmérnöki Kar kivételével (nem teljesítették a pályázat feltételeit). (12 igen- 0 nem- 1 

tartózkodás) 



 

 

3. Egyetemi Doktori Tanács delegálás: Az EHK Dr. Sitkei Györgyöt delegálta az Egyetemi 

Doktori Tanácsba, hogy lássa el a doktorandusz hallgatók képviseletét. (13 igen- 0 nem- 0 

tartózkodás) 

 

Határidők:  

1. 2009. február 12.– Pro Juventute díjra történő jelölések beérkezésének határideje.  

2. 2009. március 1. – 2008-as évre vonatkozó szponzori pénzekről szóló hivatalos levelek 

beérkezésének határideje. 

 

 

Következő EHK ülés:                       2009. február 12. (csütörtök) 18:00 

Teljesítményalapú bizottsági ülés:   2009. január 27. (kedd) 16:00 

Szenátusi ülés:                                   2009. január 26. (hétfő) 13:00 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. január 22. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Kifizetési időpontok 08/09 tavasz Rozgonyi Eszter 

 


