
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. december 6-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, 

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

Késett: Komáromy Dániel 

Vendég: Süveges Péter 

 

Beszámolók:  

1.1 Süveges Péter előterjesztette a 2007. évi maradvány költségvetést (1. csatolt dokumentum). 

Elmondta, hogy az év folyamán megtörténtek a helyes státusz átállítások, ennek köszönhetően 

csökkent az államilag támogatott hallgatók létszáma (kb. 13600 fő). A 2007. évben jegyzet 

előállításra szánt keretet az Egyetem nem használta fel, így ezt a következő évre 

maradványként át kell vinni. Ugyanez a helyzet kulturális és sporttevékenység támogatására 

szánt megmaradt összeggel is. –Kocsis István távozott- Így az idei maradvány: az egyetemi 

maradványból, a 2006. évi maradványból, a szociális támogatásra szánt összeg maradékából, és 

a megmaradt kari keretekből tevődött össze. Az így kapott összeg létszámarányosan lett 

szétosztva a karok között. Ezen előterjesztést az EHK 12-0-2 arányban elfogadta. A 

maradványból mindenki képezhet tartalékot, de ha a jogszabályi keretek változnak, akkor sor 

kerülhet ezen összeg elvonására. Süveges Péter beszámolt arról is, hogy tartott egy Educatio-s 

megbeszélést, ahol tájékoztatta a kari képviselőket az őket érintő teendőkőről. Emellett 

megbeszélték a Nyílt Nap tapasztalatait, és szóba került egy második Nyílt nap lehetősége. Az 

esemény a Tájékozódási Nap nevet viselné és közvetlenül a felvételi lapok beadása előtt 

kerülne megrendezésre. Ezzel kapcsolatban várja a karok véleményét. 

1.2 Bohák András beszámolt az operatív értekezleten elhangzottakról. Itt áttekintették az OHV-

szabályzatot, és megbeszélték a tanszéki különeljárási díjra tett javaslatainkat. 

1.3 Bohák András elmondta azt is, hogy 2007. december 4-én részt vett egy megbeszélésen 

Rózsás Péter gazdasági és műszaki főigazgatóval. –Kocsis István visszatért- 2007. november 



 

 

30-án Keresztes Péterrel együtt részt vett egy gazdasági dékánhelyettesi ülésen, 2007. 

december 5-én pedig egy Kitüntetési Bizottságon.  

1.4  Nagy Roland beszámolt a Gépészkaron felmerült, TVSZ-szel kapcsolatos problémáról. Az új 

TVSZ szerint egy megszerzett aláírás csak 3 évig érvényes, ezért a Műszaki hőtan című 

tárgyból nem akarják levizsgáztatni azon hallgatókat, akik 2004 előtt szereztek aláírást. A 

probléma megoldására születik egy értelmezés mely szerint a TVSZ ezen pontja csak a 2007. 

szeptember 1-je után megszerzett aláírásokra érvényes. 

1.5 Nagy Roland beszámolt a Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújításával kapcsolatos pályázat 

jelenlegi helyzetéről. Elmondta, hogy a pályázatot a 2008. február 28-ai határidejű, második 

körre adjuk be. Előterjesztette a benyújtási határideig felmerülő előzetes költségeket (elvi 

engedélyezési dokumentáció, előzetes megvalósíthatósági tanulmány, mérnöki szolgáltatás) (2. 

csatolt dokumentum). Ezt a javaslatot az EHK megvitatta, végül 10-1-4 arányban megszavazta 

ezen elsődleges költségek ráfordítását. 

1.6 Boros Vazul beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy részt vett egy 

Tanulmányi Ügyrenddel kapcsolatos egyeztetésen Szabó Mihály KTH igazgatóval. Az OHV-

szabályzatba beépültek Szabó Tibor, az egyetem főtitkárának javaslatai. Beszámolt arról is, 

Jobbágy Ákossal és Szabó Mihállyal megvizsgálták egy gépész hallgató TVSZ-szel 

kapcsolatos fellebbezését, és végül elfogadták azt. Tájékoztatta az EHK-t, hogy az előzetes 

tárgyfelvételi időszak kezdete: 2008. január 2.  

1.7  Orbán Balázs előterjesztette a Sportösztöndíj pályázat végeredményét (3. csatolt 

dokumentum). Ezt az EHK 15-0-0 arányban elfogadta.  

1.8 Keresztes Péter beszámolt a gazdasági dékánhelyettesi értekezleten történtekről. 

-Komáromy Dániel megérkezett- 

1.9 Angyal Róbert beszámolt a beruházási területen történtekről. Elmondta, hogy Nagy 

Rolanddal együtt részt vettek egy megbeszélésen Péhl Gáborral. A találkozó során a K-E-R 

épületbe kerülő bútorokkal kapcsolatos közbeszerzési pályázatokról volt szó. Emellett 

elmondta, hogy a következő Belső Beruházási Bizottsági ülésen sor kerül a beruházási 

ötletpályázatok értékelésére. 

1.10  Paragi Miklós beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy a héten nem 

történik meg a kollégiumi férőhelyek szétosztása, ugyanis még nem érkeztek meg a szükséges 

adatok, információk. A kollégiumi férőhelyek karok közötti szétosztására a következő 

lehetőségeket terjesztette elő: 



 

 

1 Nincsenek külön kari kollégiumok, és az egész férőhelyelosztást algoritmizáljuk (4. 

csatolt dokumentum). Ez azt jelenti, hogy minden karnak minden kollégiumban van 

férőhelye a létszámarányoknak megfelelően. 

2 Megmaradunk a tavalyi elosztási elveknél. Ami azt jelenti, hogy a Nagytétény úti 

kollégium létszáma külső férőhelynek számít, és a karok a létszámarányoknak 

megfelelően részesülnek külső és belső férőhelyekben. A belső férőhelyek 

kollégiumokba való szétosztását a kollégiumi referens végzi a KKB 

közreműködésével. 

A fenti sorrendben a javaslatokra 4 illetve 12 szavazat érkezett. Így az EHK azt a határozatot 

hozta, hogy idén a belső férőhelyek szétosztását Paragi Miklós végzi a KKB segítségével. 

Emellett az EHK 12-0-4 arányban megszavazta, hogy a korábbi megállapodásoknak 

megfelelően a Nagytétény úti kollégium a VIK belső férőhelyének számít, és így a külső 

férőhelyet a Terminus Hotel egy része jelenti. Paragi Miklós elmondta, hogy 3 karról (ÉPK, 

GPK, VIK) nem érkezett meg a következő félévre a kollégiumi mentor, hallgatói gondnok 

létszám. Ezen létszámokat jövő hét folyamán a pontos adatok ismeretében lehet majd 

korrigálni. A pályázati kiírásba bekerül, hogy a pályázóknak mellékelni kell egy beszámolót az 

előző félévi munkájukról, amit majd a Kollégiumok Osztály is áttekint majd. Emellett a 

kollégiumi mentor pályázatban továbbra is feltételként szerepel majd, hogy a pályázónak 

minimum 200 teljesített kredittel kell rendelkezniük. Paragi Miklós beszámolt a Kollégiumok 

Osztály Vezetői Értekezleten történtekről is. Itt szó volt a kollégiumi díjkedvezmények 

kifizetéséről, a Vásárhelyi Pál lakóinak kollégium díj visszatérítéséről, elmondták, hogy a 

takarításszervezés befejeződése 2008. január-februárra várható. Orbán Balázs jelezte, hogy a 

Kármán Tódor kollégiumban lévő tornaterem felújítása már szeptember óta húzódik. 

1.11 Laczkó Gábor jelezte, hogy a Cseh Műszaki Egyetem nemzetközi hétvégét hirdet 2008. 

március 12-14 között, ahová minket is meghívtak. 

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

szociális támogatás pontrendszerével kapcsolatban 4 karról kapott véleményt (ÉPK, GPK, 

KSK, TTK). Jelezte, hogy a Diákközpont honlapján nincsenek fenn a hatályos szabályzatok 

legfrissebb változatai. Az EHK 12-0-4 arányban megszavazta, hogy a térítésekről szóló rektori 

utasítás zárórendelkezései közé kerüljön bele, hogy a 2007/08-as őszi félévben a 

költségtérítéses hallgatóknak nem kell fizetniük a bukott kreditek után. Az EHK új 

marketingfelelőse Kovács Nándor lett. 



 

 

1.13 Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy a hétvégén EHÖK-

FHÖK találkozó lesz. Illetve 2007. december 13-án a BRSZ-ban tisztújítás lesz, ahová az EHK 

14-0-2 arányú szavazás után Hülber Attilát delegálta. 

1.14 Esze Ágnes elvállalta, hogy elkezdi az egyeztetéseket egy elektronikus pályázati rendszer 

kidolgozásával kapcsolatban. Emellett az Öntevékeny körök pályázatainak elbírálása a 

Pályázati Bizottság bevonásával történik majd.  

  

Napi ügyek: 

2.1 Az EHK 15-0-1 arányban megszavazta, hogy Szabó Zsolt Műhely főszerkesztőt, és Csiki 

Attila tanácsadót a következő évben a jelenlegi juttatások mellett kívánjuk foglalkoztatni. 

 

 

Belső Beruházási Bizottsági ülés:    2007. december 10. (hétfő) 17:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés:    2007. december 10. (hétfő) 16:00 

Belső Juttér Bizottsági ülés:             2007. december 11. (kedd) 16:00 

Szenátusi Oktatási Bizottsági ülés:  2007. december 12. (szerda) 14:00 

Következő EHK ülés:                        2007. december 13. (csütörtök)    18:00 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2007. december 6. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Maradvány 2008 Süveges Péter 

2. Balatonlelle előzetes költségek Nagy Roland 

3. Sportösztöndíj Orbán Balázs 

4. Kollégiumi férőhelyek szétosztása Paragi Miklós 

 


