
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. szeptember 24-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  

Vendégek: Ambrózi Gergely, Kalmár A. Márton; Kovács András; Szalontai Bence (kari HÖK 

elnökök) 

 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Bohák András beszámolt az elmúlt héten történtekről. Elmondta, hogy a vezetői 

értekezleten sor került a gazdasági és műszaki főigazgató posztra pályázók meghallgatásra; 

beszéltek a BME Fesztiválról és a Bevezető matematika tárgy helyzetéről (Matematika 

Intézet honlapján megtalálható minden ezzel kapcsolatos információ). Bohák András 

beszámolt a fénymásoló projekt jelenlegi állásáról (egyeztetések folynak a Jogi Osztállyal 

milyen konstrukcióval valósítható meg a projekt).  

1.2 Hülber Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy részt vett egy 

Szenátusi Oktatási Bizottságon, amely a Szenátus anyagait tárgyalta. Emellett részt vett 

egy oktatási dékánhelyettesi értekezleten is. Itt a Felvételi tájékoztatóban való 

megjelenésről egyeztettek. A szerdai nap folyamán Hülber Attila Belső Oktatási 

Bizottságot tartott. Itt beszéltek a Neptun rendszerből történő lekérdezésekről (hamarosan 

elkészül a Lekérdezéssel kapcsolatos Ügyrend); az OHV-vel kapcsolatos hossztávú 

célokról; az átsorolásról, illetve értékelték az előző félév munkáját. 

1.3 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Előterjesztette a 2009/10-es 

tanév őszi félévére vonatkozó szociális pályázatok eredményét (1. csatolt dokumentum). 

Ezalapján az idei félévben azon hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik legalább 35 

szociális ponttal rendelkeznek. A támogatás minimális összege 7000 Ft; maximum összege 

24.000 Ft; egy pont emelkedés 292 Ft-ot jelent. Ebben a félévben 404 alapszakos és 88 



 

 

mesterszakos hallgató részesül alaptámogatásban. A fenti előterjesztést az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadta. 

1.4 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Részt vett a GMF 

Kollégiumok Osztály vezetői értekezletén. Itt szó volt a PPP-s kollégiumokra vonatkozó 

büfépályázatok kiírásáról; a kollégiumi házirendek aláírásáról. Beszéltek a kollégiumi 

igazgató illetve igazgatóhelyettes posztokra kiírandó pályázatról. Paragi Miklós 

előterjesztette a kollégiumi vezetőmentorok listáját (2. csatolt dokumentum). A 

Közlekedésmérnöki Karról nem érkezett pályázat, a többi kollégiumban az EHK 

egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után támogatta a Kari Hallgatói Képviseletek által 

javasolt személyt. Paragi Miklós a hét folyamén Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, 

ahol szó volt a különböző kollégiumokban felmerült problémák összegyűjtéséről, illetve 

felmerült a Kollégiumok Osztállyal kapcsolatos problémák összegyűjtése. 

1.5 Kulcsár Bence beszámolt a videóprojekt jelenlegi állásáról. Az órák felvétele elkezdődött 

és azóta is folyamatosan zajlik. 

1.6 Kálmán László tájékoztatta az EHK-t a HKT-vel kapcsolatban történtekről. 

1.7 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy elkészült az 

új pályázati rendszer, amely a pályazat.sc.bme.hu oldalon érhető el. Illetve lassan kiírásra 

kerül az Egyetemi BME Ösztöndíj.  

1.8 Orbán Balázs beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy a hétfői nap 

folyamán Hallgatói Sportbizottsági ülést tart a tornaterem beosztással kapcsolatban. 

1.9 Orbán Balázs beszámolt a rendezvények területén történtekről. Elmondta, hogy a BME 

Fesztiválnak nagy volt a sajtóvisszhangja, a rendezvénnyel kapcsolatos beszámoló 

várhatóan október végére készül el. 

1.10  Hamvas Mihály felhívta a kari képviselők figyelmét arra, hogy a holnapi nap a TDK 

jelentkezés utolsó napja. 

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

Rektori Konferencia plénum ülése döntött arról, hogy létrehoznak egy külön ösztöndíjat a 

rektori fizetésük egy részéből. Emellett elmondta, hogy a jövő évi költségvetési törvényben 

nem változtak meg a hallgatói normatívák összegei. 



 

 

1.12 Hamvas Mihály előterjesztette az Építőmérnöki Kari Hallgatói Tanács SZMSZ-ének 

módosítását (3. csatolt dokumentum). Ezt az EHK megvitatta, majd egyhangúlag, 16-0-0 

arányban elfogadta. 

1.13  Az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy bruttó 

705.000 Ft-ot egy szükséges szerver beszerzésére. 

1.14  Bohák András emlékeztette az EHK-sokat, hogy holnap 14.00-tól rendkívüli EHK ülés 

lesz. 

 

Következő EHK ülés: 2009. szeptember 31. (csütörtök) 

EHK-s közösségi ösztöndíjosztási 

elveket tárgyaló bizottsági ülés: 

Belső Juttér Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

2009. szeptember 29. (kedd) 14:00 

 

héten 

héten 

  

  

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. szeptember 24. 

 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Matematikai szintfelmérő Bohák András 

2. Kollégiumi vezetői mentorok Paragi Miklós 

3. ÉMK KHT SZMSZ Hamvas Mihály 

 


