
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. november 8-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Ambrózi Gergely, Bohák András, Boros Vazul, Esze Ágnes, 

Hülber Attila, Keresztes Péter, Kocsis István, Kovács Nándor, Komáromy Dániel, Laczkó 

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

Késett: Ambrózi Gergely 

Kimentését kérte: Maszlavér Gábor 

Előbb távozott: Nagy Roland 

Vendég: Fejes Róbert 

 

Beszámolók: 

1.1 Fejes Róbert, a Neptun üzemeltetés vezetője elmondta, hogy milyen formában valósulhat 

meg a 2007. december 17-től az új OHV kérdőív bevezetése. Ezek szerint: a kérdések, 

illetve azok száma megváltoztatható; a kérdőív még tárgyanként jelenik meg; az 

előkövetelményeket nem lehet kiszűrni ( hiszen előfordulnak nem tárgyi követelmények 

is); a feleletválasztás és a szöveges vélemény nem kombinálható, csak külön-külön kérdés 

formájában oldható meg;  a hallgató akár üresen is elküldheti a kérdőívet; az eredmény 

mellé az anonimitás védelme miatt nem írhatjuk oda a hallgató érdemjegyét; a kitöltés 

lezárulása után az eredmények megjelenhetnek a Neptunban, ha az adatok publikusak.A 

későbbiek során megvalósítható: egy kérdéssor formájában jelenjen meg az összes 

tárgyra vonatkozó kérdés; a nem szöveges válaszokból készült statisztika már a kitöltés 

lezárulása utáni héten elkészülhet; a szöveges válaszok megtekintésére lehetőségük lesz a 

hallgatóknak, ha ehhez az oktatók hozzájárulnak; illetve ha az adatok publikusak, akkor az 

adott tárgy OHV átlaga megtekinthető lesz a tárgyfelvételnél. Emellett Fejes Róbert 

beszámolt arról is, hogy az októberi létszámstatisztikák elkészültek, s az esetlegesen 

felmerülő hibákat javítják; a Neptun autentikáció készül, előreláthatólag 2008. februárra 

készül el véglegesen; lehetséges az, hogy a beiratkozáskor mindenki számára készítünk 

egy e-mail címet, s onnantól az számít majd hivatalosnak; felmerült egy hétjegyű Neptun 

kód ötlete. A Kollégiumok Osztály javaslata, miszerint a kollégiumokba való jelentkezés a 



 

 

Neptun rendszeren keresztül történjen, jelenleg nem megvalósítható. Mindezek mellett 

Fejes Róbert a következő kérdésekben kérte az EHK véleményét: 1. Kötelezővé lehet-e 

tenni azt, hogy az oktató által küldött üzenetet a hallgató e-mailben is megkapja? 2. Írhat-e 

ki magának a hallgató késedelem miatt fizetendő szolgáltatási díjat? Az első kérdésre az a 

válasz született, hogy legyen ez a funkció alapértelmezettként bekapcsolva, de ha a 

hallgató akarja, akkor kikapcsolhatja ezen szolgáltatást. -Ambrózi Gergely megérkezett- A 

második kérdésre pedig az volt a válasz, hogy a hallgató nem írhat ki magának 

szolgáltatási díjat, ezt továbbra is az oktatóknak kell megtenniük az adminisztrátorokon 

keresztül.  

1.2 Bohák András beszámolt az operatív értekezleten elhangzottakról. Itt a következő 

Szenátus lehetséges napirendi pontjairól beszéltek. 

1.3 Bohák András beszámolt arról is, hogy 2007. október 30-án részt vett egy megbeszélésen 

Rózsás Péter gazdasági és műszaki főigazgatóval. Itt beszéltek arról, hogy készülnek a 

büfékkel kapcsolatos pályázati kiírások, alakul a TMK csoport. Szó volt a kollégiumok 

takarításáról, arról a lehetőségről, hogy visszatérjünk a saját takarítószemélyzetre. Az 

EHK az előterjesztett javaslatok közül (1. csatolt dokumentum), egyhangúlag, 15-0-0 

arányban a 14 fős takarítószemélyzet felvételének lehetőségét fogadta el. Megbeszélték 

azt, is hogy a lakhatási támogatás férőhelybérlésen felül megmaradó részét kollégiumi 

felújításokra költjük, ahogy ezt az Egyetemi Költségvetés 3.6 számú táblázata tartalmazza. 

Ezen felül megállapodtak abban is, hogy a kollégiumokban csak akkor lakhatnak a 

hallgatókon kívül más személyek is, ha azzal a főigazgató és az EHK elnök írásban 

egyetért. 

1.4 Bohák András elmondta, hogy 2007. november 12-én (hétfőn) HÖK-elnöki ülést tart. 

1.5 Bohák András beszámolt arról is, hogy Sallai Gyulával egyeztetést tartott az egyetemi 

ünnepségek rendjéről. 

1.6 Bohák András elmondta, hogy 2007. november 5-én Orbán Balázs, dr. Kövesi János, 

Szabó Tibor, Rózsás Péter, Hajós Róbert társaságában egyeztettek az Egyetem 

Sportkoncepciójáról. Ezzel kapcsolatban Orbán Balázs létrehozza a Belső 

Sportbizottságot, amely a koncepció kidolgozásával foglalkozik majd. 



 

 

1.7 Bohák András beszámolt a Helybéli Zoltánnál tett látogatásáról is. Itt elsősorban az 

egyetemen lehetséges informatikai fejlesztésekről volt szó. Kocsis István elvállalta, hogy 

megnézi pontosan milyen lehetőségeink lehetnek a KMOP informatikai infrastruktúra 

pályázatán való indulásra. 

1.8 Bohák András előterjesztette a HÖK alapszabállyal kapcsolatos állásfoglalását (2. csatolt 

dokumentum) Ezt az EHK 13-0-2 arányban elfogadta. 2007. november 13-ig felkerül a 

Diákközpont honlapjára az érvényben lévő HÖK alapszabály, és ez az állásfoglalás. 

1.9 Keresztes Péter beszámolt a gazdasági területen történtekről. Elmondta, hogy megtörtént 

a tavaszi hk továbbképző hétvégekkel kapcsolatos pályázatok elbírálása. Jelezte, hogy 

minden pályázó elnyerte az általa megpályázott összeget. Elmondta, hogy az Egyetemi 

Napok költségvetését áttekintette a Belső Gazdasági Bizottság, és az ezzel kapcsolatos 

írásos anyag elkészül a következő ülésre. Bohák András elmondta, hogy 2008-tól kezdve 

minden hallgatói képviselet bizalmat kap, önállóan gazdálkodhat mindaddig, amíg a 

számláján szereplő keretösszeget túl nem lépi. Ha ez mégis megtörténik, akkor megszűnik 

továbbra is önállóan gazdálkodni, és az EHK felügyelete alatt köteles minden ügyét 

intézni. 

1.10  Kocsis István elmondta, hogy határidőre csak négy kar (KSK, ÉPK, ÉMK, VIK) küldte 

be neki a Kari Öntevékeny Körökkel kapcsolatos anyagokat. A többieknek a határidő: 

2007. november 13. (kedd) 12:00 – GTK, TTK, VBK, 2007. november 14. (szerda) 

12:00- GPK. Azt is elmondta, hogy készülnek az Egyetemi Öntevékeny Körök számára a 

pályázatok. 

1.11  Nagy Roland beszámolt az informatikai ügyek állásáról ( EHK-honlap...) 

1.12  Paragi Miklós beszámolt a kollégiumi területen történtekről (3. csatolt dokumentum). 

Ezek mellett kollégiumi költségekkel kapcsolatos ügyeket terjesztett elő (4. csatolt 

dokumentum): 1. külső bérlemények költségei, 2. a kollégiumokkal kapcsolatban 

felmerülő összes költségek, 3. Martos Flóra Kollégium felújításának támogatásával 

kapcsolatos anyag. Ezek után az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban megszavazta, hogy 

három éven keresztül évi 80 millió forinttal támogatja a Martos Flóra Kollégium 

felújítását. 



 

 

1.13  Ambrózi Gergely beszámolt a TDK konferencia szervezésének állásáról.  

1.14  Komáromy Dániel beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. Elmondta, hogy 

részt vett a KTH hivatalvezetői értekezleten, ahol elmondták 2007. november 15-éig 

kiírják a hallgatók által fizetendő szolgáltatási, illetve különeljárási díjakat, ami ellen a 

kiírás után 15 napon belül lehet fellebbezni. Beszámolt arról, is hogy lezajlott a szociális 

támogatással kapcsolatos fellebbezések elbírálása. 

1.15  Orbán Balázs beszámolt a sportélet területén történtekről. Elmondta, hogy Hallgatói 

Sport Bizottságot tartott, ahol elkészítették a csapatok teljesítmény alapú díjazását, illetve 

készül a Sportösztöndíj kiírása. Emellett beszámolt arról is, hogy a Bogdánffy úti 

sportpálya felújításával kapcsolatban (5.csatolt dokumentum) továbbra is folynak az 

egyeztetések.  

1.16 Boros Vazul beszámolt az oktatási területen történtekről. Elmondta, hogy a Fegyelmi és 

Kártérítési Szabályzat szerint létre kell majd hozni egy Jogorvoslati Bizottságot, ahol a 

hallgatók minden velük kapcsolatos döntés ellen fellebbezhetnek majd. Emlékeztette a 

kari képviselőket arra, 2007. november 14-éig (szerdáig) várja a véleményeket a TVSZ-

szel kapcsolatban, illetve azt is el kell küldeni, hogy mely karokon milyen rendszer szerint 

működnek a laborok. Emellett ismertette az OHV szabályzat (6. csatolt dokumentum) 

végleges változatát, amelyet az EHK egyhangúlag 15-0-0 arányban elfogadott. 

1.17  Esze Ágnes beszámolt a pályázatokkal kapcsolatos ügyekről. Elmondta, hogy a kultúra- 

és sport támogatás felhasználására beérkezett pályázatokat (7. csatolt dokumentum) a 

Pályázati Bizottság megvizsgálta, és mindegyiket elfogadásra javasolta. - Nagy Roland 

távozott – A pályázatokat végül az EHK is egyhangúlag, 14-0-0 arányban elfogadta. 

Keresztes Péter emlékeztette a karokat arra, hogy a számláknak 2007. december 1-ig be 

kell érkezniük. 

1.18  Angyal Róbert beszámolt a beruházási területen történtekről. Elmondta, hogy lassan 

elkészülnek az R, E, K épületbe szükséges bútorok megrendelésével. Emellett beszámolt 

arról is, hogy a Belső Beruházási Bizottság tárgyalta a Balatonlellei ifjúsági tábor 

felújításával kapcsolatos lehetőségeket. Mindezek után az EHK egyhangúlag 14-0-0 

arányban úgy döntött, hogy belefogunk ebbe a pályázatba.  

 



 

 

Napi ügyek: 

2.1 Bohák András emlékeztetett arra, hogy 2007. december 14-16 között kerül sor az EHK 

évzáró hétvégéjére. 

2.2 Komáromy Dániel beszámolt arról, hogy VIK HK kiírta a Kari Hallgatói Szavazás 

időpontját. Az EHK a szavazatszámlálási bizottságba Bohák Andrást, Boros Vazult és 

Keresztes Pétert delegálta.  

2.3 Paragi Miklós elmondta, hogy csupán három kar (ÉMK, ÉPK, KSK) küldte el a Belső 

Kollégiumi Bizottságon kiosztott anyaggal kapcsolatos véleményét. 

2.4 A GTK HK továbbképző hétvégjén Angyal Róbert, a VBK HK továbbképző hétvégéjén 

Komáromy Dániel vesz részt. 

 

Belső Juttér Bizottsági ülés:             2007. november 12. (hétfő) 16:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:         2007. november 14. (szerda) 

Belső Sport bizottsági ülés:               a héten 

Következő EHK ülés:                        2007. november 15. (csütörtök)    18:00 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2007. november 8. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Takarítással kapcsolatos költségvetés Paragi Miklós 

2. Állásfoglalás a HÖK alapszabályról Bohák András 

3. Kollégiumi beszámoló Paragi Miklós 

4. Kollégiumokkal kapcsolatos költségvetés Paragi Miklós 

5. Bogdánffy úti pálya felújítása Orbán Balázs 

6. OHV szabályzat Boros Vazul 

7. Sport és kultúra támogatás Esze Ágnes 

 


