
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. szeptember 10-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Berzlánovich Imre, Bohák András, Domján Zsolt, Hamvas 

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

Maszlavér Gábor, Medvey Ádám, Orbán Balázs, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter  

 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Bohák András beszámolt az elmúlt héten történtekről. Itt szó volt az egyetem esetlegesen 

kutatóegyetemmé válásáról, 2009. szeptember 15-ei rektori szünetről az Építészkaron (az 

oktatók órát akarnak tartani) illetve a matematika A0 szintrehozó kurzusról. Született ezzel 

kapcsolatosan egy hirdetendő anyag is (1. csatolt dokumentum). A korábbiakkal kihirdetett 

követelményekkel kapcsolatban arra a kompromisszumos javaslatra jutottak, hogy a 

hallgatóknak nem kell feltétlenül teljesíteniük, pótolniuk a 0. zárthelyit, amennyiben 

mindkét zárthelyiüket legalább elégségesre megírják pótlás nélkül.  

1.2 Bohák András részt vett egy megbeszélésen dr. Hardiné Farkas Éva főigazgató 

asszonnyal. Itt beszéltek a GMF Kollégiumok Osztály igazgatói pályázatának kiírásáról 

(nem szeretne félállást meghirdetni). 

1.3 Bohák András egyeztetett Csőke Rita jogtanácsos asszonnyal is. Beszéltek a hallgatók 

pénzügyi státuszok közötti átsorolásáról. Ezzel kapcsolatosan 2009. szeptember 15-én 

12:30-tól egy bővebbkörű egyeztetést tartanak. 

1.4 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatási-térítési területeken történtekről. Elmondta, hogy a 

szociális pályázatokkal kapcsolatban minden a rendes kerékvágásban halad. Maszlavér 

Gábor elmondta, a jövő héten várható az 51/2007-es kormányrendelet módosításának 

megjelenése. Ezzel kapcsolatosan felmerült a Térítési és Juttatási Szabályzat 

módosításának szükségessége. 

1.5 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Előterjesztette a 

kollégiumokban lévő klubok felújítására vonatkozó összegeket és ütemtervet (2. csatolt 

dokumentum). Ezt az EHK megvitatta, majd egyhangúlag 16-0-0 arányban elfogadta. A 



 

 

Vegyész és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselete a 2009. szeptember 4-ei ülésen 

elfogadott vezető kollégiumi mentori pályázat módosítását kérte (3. csatolt dokumentum). 

Ugyanis vezető mentort ugyan ki szeretnének nevezni, de a túljelentkezés miatt férőhelyet 

nem kívánnak biztosítani neki. Az EHK az előterjesztést megvitatta, majd egyhangú 16-0-

0 arányú szavazás után a következő határozatot hozta: a vezető mentori kinevezés feltételei 

közül törli a kollégiumban való bennlakás követelményét. Paragi Miklós előterjesztette a 

Kollégiumok Osztály vezető tisztségeinek betöltésére szolgáló pályázatokat (4. csatolt 

dokumentum). Az EHK az ezzel kapcsolatos döntést a következő ülésére halasztotta. A 

Belső Kollégiumi Bizottság elkészítette a GMF Kollégiumok Osztály ügyrendjét, amivel 

kapcsolatosan az előbb említett szervezet nem küldött módosító javaslatot. Így hamarosan 

ezt a szabályzatot is elfogadhatja az EHK. Paragi Miklós részt vett egy vezetői értekezleten 

is. Itt szó volt a kollégiumi beköltözésekről, a kollégiumi várólistákról, és a regisztrációs 

héten zajló bulikkal kapcsolatos problémákról. 

1.6 Bohák András elmondta, hogy egyeztetett Gál Tiborral a Balatonlellei Ifjúsági tábor 

további felújítási lehetőségéről és azok megvalósításáról. 

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

nyári táborokkal kapcsolatos számlák, és arra kérte a kari HK-kat, hogy egyenlítsék ki ezen 

tartozásaikat.  

1.8 Bohák András elmondta, hogy megkéri a kari HÖK-elnököket, jelöljék ki a következő 

időpontok közül nekik melyik a leginkább megfelelő az őszi hallgatói képviseleti 

tudásfelmérésre: 2009. október 13-14-20-21-27-28. 

1.9 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Előterjesztette a 2009/10-es 

tanév őszi félévére vonatkozó Egyetemi BME ösztöndíj kiírását (5. csatolt dokumentum). 

Az EHK az előterjesztést egyhangúlag,16-0-0 arányban elfogadta. 

1.10  Orbán Balázs beszámolt a programok területén történtekről. Előterjesztette a BME 

Fesztiválra meghívott vendégek névsorát (6. csatolt dokumentum). Egyhangú, 16-0-0 

arányú szavazás után az EHK úgy döntött, hogy Miskolczi Norbert, Cseszregi Tamás, 

Estók Szabolcs, Szabó Klára, Körösparti Péter, Szűcs Gabriella, Hircsu Ákos, Schanda 

Tamás, Teleki László, Török Márk, Kovács Zsolt, Nagy Dávid, illetve a 16 EHK képviselő 

fejenként 2-2 tiszteletjegyet kapnak. 10-3-3 arányú szavazás után az EHK 1 tiszteletjegyet 

ítélt meg Guth Zoltánnak, aki az Egységes Szociális Rendszer, illetve a Kollégiumi 



 

 

Felvételi Rendszer programfejlesztője. Kari Hallgatói képviselőknek adandó 

tiszteletjegyekkel kapcsolatosan a következő javaslatok érkeztek be: minden KHK kapjon 

16 jegyet; minden KHK kapjon 13 jegyet; csak a mandátummal rendelkező hallgatói 

képviselők kaphassanak tiszteletjegyet. A fenti javaslatokra a következő szavazatszámok 

érkeztek: 10,9,6. Ezalapján az EHK úgy határozott, hogy mind a 8 Kari Hallgatói 

Képviselet kap 16 tiszteletjegyet a BME Fesztiválra. 15-0-1 arányú szavazás után az EHK 

úgy döntött, hogy a Misz Nonprofit Kft és Diákközpont alkalmazottai is kaphatnak 1-1 

tiszteletjegyet, amennyiben igényt tartanak rá. 

1.11  Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy az MTA elnöke 

Pálinkás … által a BME tanévnyitóján tartott beszéden felbuzdultak a politikai pártok és az 

ifjúsági szervezeteik be szeretnének törni az egyetemekre. Hétfőn lesz HÖOK elnökségi és 

válaszmányi ülés, ahol egyeztetnek majd az ezzel kapcsolatos további teendőkről. A 

következő HÖOK közgyűlés 2009. október 3-án kerül megrendezésre Győrben. 

1.12 Hamvas Mihály beszámolt a TDK bizottságon történtekről. Itt egyeztettek a TDK 

ütemtervéről és lebonyolításról. Jelentkezési határidő: 2009. szeptember 25, a dolgozatok 

beadási határideje: 2009. november 4. (de a karok ettől saját hatáskörben eltérhetnek). 

1.13  Nagy Roland egyezetett Gál Tiborral az új EHK iroda bútorainak beszerzéséről. Emellett 

elmondta, hogy 2009. szeptember 11-én kerül sor a következő tárgyalásra a MŰISZ által 

indított perrel kapcsolatosan. 

1.14  Bohák András előterjesztette a MISZ Nonprofit KFT és a VIKING Zrt által a fénymásoló 

szalon üzemeltetésére létrehozandó nonprofit kft-vel kapcsolatos javaslatát (7. csatolt 

dokumentum). Ezalapján létrejönne 51%-49% tulajdonosi arányban egy VIKING-MISZ 

Nonprofit Kft. Ezzel kapcsolatosan Andor György rektorhelyettes úrral, Csőke Rita 

jogtanácsos asszonnyal és Péhl Gábor a GMF Beruházási Osztály igazgatójával is folyatott 

tárgyalásokat. Az EHK a javaslatot megvitatta. Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás 

után úgy döntött, hogy hozzájárul a fénymásoló szalont üzemeltető nonprofit Kft 

megalakításához a 7. csatolt dokumentum „Javaslat” részben leírtak szerint. Az EHK 

egyhangú 16-0-0 arányú szavazás után vállalta cég alapításával kapcsolatban felmerülő 

költségeket. Végül az EHK egyhangú 16-0-0 arányú szavazás után úgy döntött, hogy a 

megalakuló cég ügyvezetőjének személyére Németh Ádámot javasolja. 

 



 

 

 

 

 

Következő EHK ülés: 2009. szeptember 17. (csütörtök) 

EHK-s közösségi ösztöndíjosztási 

elveket tárgyaló bizottsági ülés: 
2009. szeptember 11. (péntek) 12:00 

  

  

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. szeptember 10. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Matematikai szintfelmérő Bohák András 

2. Kollégiumi klubok felújítása Paragi Miklós 

3. Vezető mentori pályázati kiírás módosítása Paragi Miklós 

4. GMF Kollégiumok Osztály vezető tisztségeinek pályázati kiírása Paragi Miklós 

5. EBME pályázati kiírás 2009/10 ősz Medvey Ádám 

6. BME Fesztivál tiszteletjegyek Orbán Balázs 

7. VIKING- MISZ Nonprofit Kft Bohák András 

 


