
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. március 26-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Bódis Ádám, Bohák András, Domján Zsolt, Gulyás Krisztina, 

Hamvas Mihály, Hülber Attila, Kálmán László, Keresztes Péter, Kulcsár Bence, Maszlavér 

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

Korábban távozott: Keresztes Péter 

Vendég: Gál Tibor 

 

Az előző ülésen született határozatok: 

23. Szenátusi Oktatási Bizottsági tagság: Kulcsár Bence lett a Szenátusi Oktatási Bizottság új 

tagja. (15 igen- 0 nem- 0 tartózkodás).  

24. Öntevékeny körök pályázata: Az EHK korábban elfogadott költségvetési tervét kiegészíti 

egy 500.000 Ft-os tétellel, amit az öntevékeny körök működési pályázatára fordít. Emellett 

az EHK elfogadta a pályázati kiírást is. (15 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

 

Beszámolók: 

1.1 Gál Tibor beszámolt a Balatonlellei Ifjúsági Tábor területén végzendő javítási és 

karbantartási munkákkal kapcsolatos pályázat eredményéről (1. csatolt dokumentum). 

Ezen pályázat már tartalmazza a nagyterem teljes homlokzatcseréjét, ugyanakkor a padok 

és asztalok beszerzése csak a következő ütemben történhet meg.  Az EHK egyhangúlag, 

16-0-0 arányban támogatta, hogy a tábor felújítására az első ütemben 9.478.375 Ft-ot költ. 

1.2 Bohák András beszámolt az elmúlt héten történtekről. Részt vett egy operatív 

értekezleten, ahol mindenki beszámolt az elmúlt időszakban végzett tevékenységeiről. 

Bohák András az OHV-ról, a szakkollégiumokról és az ide jelentkezett hallgatóknak 

küldendő felmérési lehetőségekről beszélt. 

1.3 Bohák András elmondta, hogy a héten részt vett egy egyeztetésen Csőke Rita vezető 

jogtanácsos asszonnyal a HÖK Alapszabály módosításával kapcsolatban. A módosító 

javaslat első verziója elkészül a következő EHK ülésre. 
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1.4 Bohák András beszámolt a Közalkalmazotti Tanács elnökével, Galaskó Gyulával 

folytatott megbeszéléséről is. Itt elsősorban az egyetem tulajdonában lévő üdülők 

eladásáról, illetve az ezzel kapcsolatos költségvetési módosító javaslatról volt szó.  

1.5 Bohák András és Orbán Balázs 2009. március 25-én megbeszélést tartott a MAFC-cal 

kapcsolatos történésekről. Bohák András emellett tájékoztatta az EHK-t arról, hogy 

lemondott posztjáról a MAFC elnöke, Hegyháti József. 

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

2009. évi költségvetésére; Egyetemi ingatlanok értékesítése; Tiszteletbeli Doktor, 

Tiszteletbeli Mester címek adományozása; Javaslat a BME 2009-2012 közötti 

Minőségfejlesztési Programjára; Javaslat az egyetemi központi ünnepségek, kiemelt 

egyetemi rendezvények rendjéről című szabályzat módosítására; Az Építőmérnöki Kar 

Szervezeti és Működési Szabályzata; Kérelem a BME kertjében állandó installáció 

létesítésre; Az Építőmérnöki Kar által indítandó 16 szakirányú továbbképzési szak 

létesítési és indítási kérelme; Gépész kutató-fejlesztő szakirányú továbbképzési szak 

indítási kérelme; Hegesztő szakirányú továbbképzési szak indítási kérelme; Az 

Építészmérnöki Kar által indítandó 13 szakirányú továbbképzési szak létesítési és indítási 

kérelme; Kérelem Felnőttképzési tanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítésére és 

indítására; Kérelem gazdasági informatikus mesterképzési szak indítására; A 

Közlekedésmérnöki Kar által indítandó 20 szakirányú továbbképzési szak létesítési és 

indítási kérelme; egyebek. A Szenátus 2009. március 30-ai ülésén Nagy Roland helyett 

Kulcsár Bence vesz részt. 

1.7 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a Fegyelmi és Kártérítési Szabályzatról 

beszéltek. 2009. március 30-a hétfőig várja a Külső Kollégiumi Bizottság észrevételeit a 

Kollégiumi házirendekkel kapcsolatban. A mai nap folyamán részt vett egy Kollégiumok 

Osztály Vezetői Értekezleten. Itt beszéltek a különböző kollégiumi rendezvények alatti 

fegyelemről; a Vásárhelyi Pál Kollégiumban zajló felújítások miatta problémákról; a 

Martos Flóra Kollégium felújításával kapcsolatos tenderterv kiírásáról (nem történt e 

tárgyban egyeztetés); a Schönherz Zoltán Kollégiumban felmerült problémákról; Kármán 

Tódor Kollégiumban lévő klub és büfé felújításáról. Paragi Miklós felhívta a karok 

figyelmét ara, hogy a KOLLOKA-s pályázatok megvalósítását mindenki kezdje el, ne 
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kelljen a végén a megnyert támogatást visszautalni. 2009. április 6-án lesz egy 

megbeszélés a kollégiumi mentorok részére. A Kollégiumok Osztály elégedettségi 

felmérést készít majd a szolgáltatásairól. Bohák András elmondta, hogy egyeztetett Csőke 

Rita jogtanácsos asszonnyal a kollégiumi büntetőpont rendszerről. Ennek 

eredményeképpen pontosan definiált büntetőpontrendszert be lehet majd vezetni. Paragi 

Miklós 2009. április 1-én 19:00-tól Külső Kollégiumi Bizottsági ülést tart. 

1.8 Hülber Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a Szenátusi 

Oktatási bizottság ülése után részt vett egy oktatási dékánhelyttesi értekezleten. Itt szó volt 

a TVSZ módosításokról. 

1.9 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. Előterjesztette a 

rendkívüli szociális támogatás vonatkozó pályázatok eredményét (2. csatolt dokumentum). 

Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után a beérkezett 9 pályázatból 8-at elfogadott, 

1-et elutasított. A támogatott hallgatók egyszeri 60.000 Ft-os juttatásban részesülnek. 

1.10  Angyal Róbert beszámolt a beruházások területén történtekről. Elmondta, hogy a jövő hét 

folyamán Belső Beruházási Bizottsági ülést tart, ahol sor kerül a K-E-R épületi 

bútorrendelés véglegesítésre. Ezek már az utolsó egyeztetések.  

1.11  Keresztes Péter beszámolt az Egyetemi Gazdasági Bizottságon, és az EHBDT ülésen 

történtekről. 

1.12  Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy  a jövő hét 

folyamán Pályázati Bizottsági ülést tart, ahol sor kerül az Egyetemi BME és a Köztársasági 

ösztöndíj kiírására. 

1.13  Orbán Balázs beszámolt a rendezvények területén történtekről. Elmondta, hogy részt vett 

egy egyeztetésen a XI. kerületi önkormányzaton, aminek eredményeképp bizotosan 

megrendezésre kerül idén az Állásbörze és az Egyetemi Napok. Orbán Balázs beszámolt a 

sportélet területén történtekről is. Tájékoztatta az EHK-t arról, hogy a pénteki MAFC 

elnökségi ülésen milyen határozati javaslatokat terjeszt majd elő (3. csatolt dokumentum). 

-Keresztes Péter távozott- 

1.14 Hamvas Mihály beszámolt az OHV eredményekkel kapcsolatban történtekről.. 

1.15  Nagy Roland beszámolt az Iskolaszövetkezettel kapcsolatos történésekről, újításokról. 

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

vezetőképző limitált résztvevőlétszáma miatt a plusz kari résztvevőknek 19.000 Ft helyett 
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29.000 Ft-ot kell fizetni észvételi díjként. Amelyik Kari Hallgatói Képviselet úgy gondolja, 

hogy emiatt kevesebb fővel vesz részt az eseményen, az jelezze ezen szándékát holnapig. 

Emellett beszélt a mentorprogramról is.   

 

 

Egyebek: 

2.1 Medvey Ádám beszámolt a Bujk Bélával folytatott egyeztetéséről. Felmerült ülésen az az 

ötlet, hogy az EHK alkalmazzon egy személyt a Neptun üzemeltetésen, aki a Hallgatói 

Képviseletek kéréseivel, a hallgatók problémáival foglalkozik majd. Medvey Ádám 

elmondta azt is, hogy továbbra sem jelentkeztek nála kari EFOTT-os kapcsolattartók. 

2.2 Az EHK megvitatta a VBK HK SZMSZ-ét, majd 15-0-0 arányú szavazás után elfogadta a 

módosításokat. 

2.3 A VBK és VIK HK kidolgoz egy javaslatot az MSC-s hallgatók első féléves ösztöndíjával 

kapcsolatban. 

 

 

Határozatok: 

25. Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújítása: Az EHK a tábor felújítására az első ütemben 

9.478.375 Ft-ot költ. (16 igen- 0 nem- 0 tartózkodás)  

26. Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat: Az EHK a beérkezett 9 pályázatból 8-at támogat, 

1-et pedig elutasít. A támogatott hallgatók egyszeri 60.000 Ft-os juttatásban részesülnek 

majd. (16 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

27. VBK HK SZMSZ: Az EHK támogatja a VBK HK SZMSZ módosítását. (15 igen-0 nem- 0 

tartókodás) 

 

 

Következő EHK ülés:                      2009.április 2. (csütörtök) 18:00 

Szenátusi ülés:                                  2009. március 30. (hétfő) 13:00 

Belső Juttér Bizottsági ülés:            2009. március 26. (csütörtök) 15:00 

Belső Pályázati Bizottsági ülés:       2009. március 26. (csütörtök) 14:00 
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Külső Kollégiumi Bizottsági ülés:   2009. április 1. (szerda) 19:00 

Belső Beruházási Bizottsági ülés:    héten 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:        2009. március 31. (kedd) 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. március 26. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Balatonlelle felújítása- 1. ütem Gál Tibor 

2 Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat Rozgonyi Eszter 

3. Javasolt MAFC határozatok Orbán Balázs 

 


