
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. április 2-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, Medvey 

Ádám, Orbán Balázs, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter  

Késett: Domján Zsolt 

Kimentését kérte: Maszlavér Gábor, Nagy Roland 

 

Az előző ülésen született 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 

tartózkodás)  

 

Beszámolók: 

1.1 Bohák András beszámolt az elmúlt időszakban történtekről. Beszélt a Szenátuson 

történtekről, illetve a MAB látogatóbizottságról. A HÖK-kel kapcsolatos vizsgálatot a 

HÖOK elnöke Miskolczi Norbert végezte, akinek majd el kell készíteni egy összefoglaló 

anyagot. 

1.2 Bohák András emellett beszámolt a MAFC-cal kapcsolatban történtekről is. A MAFC 

2009. április 26-ai elnökségi ülése Vincze Pált, a Testnevelés Központ vezetőjét 

választotta megbízott elnöknek. Várhatóan 2009. május 13-án kerül sor arra közgyűlésre, 

ahol megválasztják az új elnököt, illetve döntenek az Egyetem Sportkoncepciója MAFC-ra 

vonatkozó részeinek elfogadásáról. 

1.3 Hülber Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy Kulcsár Bence 

kapta a BME-re jelentkezők adatainak megszerzésével kapcsolatos feladatot. Levelet írnak 



 

 

az oktatási dékánhelyetteseknek, amiben felkérik őket egy hallgatóknak küldendő teszt 

kidolgozására. Beszéltek még egy népszerűsítsük a BME-t a középiskolákban projektről. 

Ezzel kapcsolatban felmerült az is, hogy készítsünk statisztikát a hallgatók tanulmányi 

eredményei és a középiskolájuk közötti kapcsolatról (ez is segítené, mely iskolákat kell 

felkeresni). Hamvas Mihály különböző statisztikákat készít majd az OHV kérdésekkel 

kapcsolatban (pl: a kitöltött kérdőívek több mint 25%-ában az oktatóra az a válasz 

született, hogy engem nem oktatott.). Hülber Attila arra kérte a karokat, hogy 2009. 

április 9-éig mindenki küldje el neki különböző képzések kötelező tárgyainak listáját. A 

lista tartalmazza a tárgy nevét, tárgykódját, és az oktató tanszék kódját. Emellett 

tájékoztatta az EHK-t arról is, hogy nem érkezett szövegszerű módosító javaslat a TVSZ-

hez. 

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

folyamán nem tartott Külső Kollégiumi Bizottsági ülést, ugyanis csak két kar küldte be a 

Kollégiumi házrendjét a megadott időre. Felhívta a GTK és TTK, illetve az ÉPK 

képviselőinek figyelmét arra, hogy pótolják eme hiányosságukat. A Martos Flóra, 

Vásárhelyi Pál és Baross Gábor kollégiumok házirendje már elkészült. Ezen 

szabályzatokkal kapcsolatban az egyik legnagyobb probléma a vendégéjszakák kérdése 

(bizonyos számú éjszaka ingyenes legyen ; vagy minden vendégként bent töltött éjszaka 

után kelljen díjat fizetni). Paragi Miklós részt vett a Kollégiumok Osztály Vezetői 

Értekezletén. Itt szó volt a Tétényi úti kollégium bérléséről; a Kármán Tódor és Schönherz 

Zoltán kollégiumokban abüfépályázat kiírásáról; a kollégiumi felújításokra fordítandó 2 

millió ft-os keretek felhasználásról; a kollégiumi beléptető rendszerekről; egy 

eszközbevitelért felelős kollégiumi mentor kinevezéséről; a monitoring rendszerről. A kari 

képviselők jelezték Paragi Miklósnak, hogy a kollégiumi férőhelyek feltöltése a 

várólistáról nem történik zökkenőmentesen. 2009. április 6-án a Baross Gábor 

Kollégiumban mentorgyűlés lesz. 

1.5 Orbán Balázs beszámolt a sportélet területén történtekről. Beszélt a MAFC-ban történt 

személyi változásokról; illetve elmondta, hogy a jövő hét folyamán a MAFC vezetőségével 

együtt áttekintik majd a különböző szakosztályok gazdasági helyzetét. 

-Domján Zsolt megérkezett- 



 

 

1.6 Angyal Róbert beszámolt a beruházások területén történtekről. Elmondta, hogy 2009. 

április 14-én megtekintik a beérkezett ajánlatok bútorkínálatát. Ezek után ténylegesen 

elkezdődhet a bútorok beszerzése. Emellett egyeztetett egy főépítésszel, aki később 

segítséget nyújthat az egyetemen a felújításokkal kapcsolatosan. 

1.7 Domján Zsolt elmondta, hogy a mai nap volt az öntevékenyköri pályázatok beérkezési 

határideje. A következő EHK ülésen sor kerül a pályázatok elbírálásra. 

1.8 Kálmán László beszámolt a külügyi területen történtekről. Elmondta, hogy a HKT készül 

a Külügyi Börzére és az Állásbörzére egyaránt. Felhívta Bohák András figyelmét arra, 

hogy a HKT SZMSZ pénzügyi rendelkezésekkel foglalkozó részét át kell majd írni. . 

1.9 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy az Egyetemi 

BME és Köztársasági ösztöndíj pályázatok kiírása két héten belül beérkezik EHK ülésre.  

  

Egyebek: 

2.1 Keresztes Péter elmondta, hogy a jövő hét folyamán kerül megrendezésre a Közlekkari 

Napok, ahol minden EHK-st és kari HK-st szívesen látnak. 

2.2 Kulcsár Bence beszámolt a jegyzettámogatással kapcsolatban eddig elért eredményeiről. 

Felmerültek jogi kérdések az órák felvételével kapcsolatosan. Kiderült, hogy a felvételeket 

a megfelelő dékánnak kell engedélyeznie. Ezért arra kérte Bohák Andrást, hogy vesse fel 

ezt az ötletet a következő operatív értekezleten. Előre láthatólag a próbafelvételre 2 hét 

múlva kerül majd sor. 

 

 

Határidők: 

1. 2009. április 9. : kötelező tárgyak listájának beküldése Hülber Attilának. 

 

 

Következő EHK ülés:                      2009.április 9. (csütörtök) 18:00 

Belső Pályázati Bizottsági ülés:       2009. április 9. (csütörtök) 14:00 

Belső Beruházási Bizottsági ülés:    héten 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:        2009. április  7. (kedd) 



 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. április 2. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

 


