
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. január 10-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Ambrózi Gergely, Bohák András, Börcsök Zoltán, Esze Ágnes, 

Hülber Attila, Keresztes Péter, Kovács Nándor, Laczkó Gábor, Maszlavér Gábor, Medvey 

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

Kimentését kérte: Boros Vazul 

Vendég: Komáromy Dániel 

 

Beszámolók: 

1.1 Az EHK köszöntötte új tagjait Börcsök Zoltánt és Medvey Ádámot a Villamosmérnöki 

és Informatikai kar delegáltjait. 

1.2 Bohák András beszámolt az operatív értekezleten elhangzottakról. Itt többek közt a  

kapacitásproblémákról, és a szakképzési hozzájárulásról beszéltek. 

1.3 Bohák András beszámolt arról is, hogy részt vett a Rektori Tanács egész napos ülésén. Itt 

szó volt a 2008-as év költségvetéséről, illetve a Tanszéki Különeljárási Díjról (a pontos 

szabályokat az oktatási dékánhelyettesek készítik majd el, és az első félévben nem kell 

még fizetni, csak megkapják a tanszékvezetők, hogy mekkora lett volna a kifizetendő 

összeg). 

1.4 Bohák András elmondta, hogy megkeresték őt a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karról 

két egyiptomi PhD hallgató kollégiumi elhelyezésével kapcsolatban. Ezen két hallgatónak 

végül a Terminus Hotelben biztosítunk kollégiumi férőhelyet.  

1.5 Bohák András elmondta azt is, hogy kapott egy levelet Rózsás Péter gazdasági és 

műszaki főigazgatótól a Bogdánffy utcai sportpálya üzemeltetésével kapcsolatban. 

Eszerint a felújításért cserében az EHK 10 évre megkapná a pálya üzemeltetési jogát. Az 

EHK a javaslatot elfogadhatónak tartotta. 

1.6 Bohák András beszámolt a felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez 

szükséges infrastruktúrális és informatikai fejlesztések támogatása című pályázattal 

kapcsolatban felmerült problémákról. Megtudta, hogy a Gépészmérnöki kar ezen pályázat 

keretein belül egy oktatási intézményt szeretne létesíteni Zalaegerszegen. Két pályázatot 

nem lehet benyújtani ugyanazon intézményből, ezért Bohák András és Angyal Róbert 



 

 

Ábrahám György professzor úrral az együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak. Több 

változat is felmerült: kössük össze a két pályázatot; esetleg Balatonlellén is tartaná a 

Gépészmérnöki Kar a kihelyezett képzését; Zalaegerszegen létesítenénk egy ilyen 

komplexumot, ami évközben akár kollégiumként is funkcionálhatna, nyáron pedig 

táborozásra használnánk. Az üggyel kapcsolatban további egyeztetésekre lesz szükség. 

1.7 Esze Ágnes beszámolt a pályázatokkal kapcsolatos ügyekről. Elmondta, hogy a 

meghosszabbított Georgia Tech ösztöndíj pályázatra érkezett egy érvényes jelentkezés, és 

a pályázóval már le is zajlott az elbeszélgetés. Emellett beszámolt arról is, hogy a Pályázati 

Bizottság tárgyalta az Egyetemi Öntevékeny Körök pályázatait. A bizottság által 

előterjesztett javaslatot (1. csatolt dokumentum) az EHK 14-0-1 arányban elfogadta. 

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

Szabó Imrével és Süveges Péterrel tartott egyeztetések után felkerült a Diákközpont 

honlapjára a hallgatók által fizetendő térítési díjakról szóló rektori utasítás helyes verziója. 

Emellett egyeztettek a készülő Pénzügyi Ügyrendről is, és ezzel kapcsolatban elmondta azt 

is, hogy jövő hétre elkészülhet az első szöveges változat. Elmondta, hogy 2008. január 

elsején megváltozott az 51/2007-es Korm. rendelet, ezen változásoknak megfelelően a 

TJSZ-t is módosítanunk kell majd. Emellett előterjesztette a szociális ösztöndíj pályázattal 

kapcsolatban történt változásokat (2. csatolt dokumentum). A legutóbbi pályázat 

tapasztalatai alapján módosult a pontrendszer és a beszerzendő dokumentumok listája. 

Ezen változtatásokat az EHK 15-0-0 arányban elfogadta. A pályázatra való regisztráció 

2008. január 11-én indul. 

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

Educatio 2008. január 18-19-én kerül megrendezésre. Az utolsó egyeztetést 2008. január 

16-án (szerdán) 10:00-kor tarják az OMIKK kistárgyalóban. Emellett elmondta azt is, 

hogy 2008. február 4-én kerül megrendezésre a Tájékozódási nap (II. Nyílt nap). 

1.10  Paragi Miklós beszámolt a kollégium területén történtekről. Elmondta, hogy részt vett 

egy Kollégiumok Osztály Vezetői Értekezleten, ahol a kollégiumi díj támogatásról, illetve 

a harmadik ágyas kollégiumi férőhelyek ügyéről volt szó. Emellett előterjesztette a 

Kollégiumi mentor- Hallgatói gondnok pályázatot is (3. csatolt dokumentum). A pályázat 

beadási határideje 2008. január 25. A pályázatokról döntés születik előre láthatólag 2008. 

január 31-én. Az előterjesztést az EHK 15-0-0 arányban elfogadta. Paragi Miklós azt is 

elmondta, hogy részt vett egy kooperáción is. 



 

 

1.11  Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta ő is, hogy változott a 

Felsőoktatási Törvény és az 51/2007-es Korm. rendelet. Beszámolt arról is, hogy 2008. 

január 11-ére (péntekre) várják az OKM-től a differenciált tandíjjavaslatot. 2008. február 

8-10 között kerül megrendezésre a következő HÖOK közgyűlés Egerben. Jelentkezési 

határidő 2008. január 25-e (péntek) 12:00.  

1.12  Keresztes Péter beszámolt a gazdasági területen történtekről.  Elmondta, hogy 2008. 

január 10-én Külső Gazdasági Bizottságot tartott, ahol tájékoztatta a kari képviselőket a 

2008-as évi költségvetésben megszavazott támogatási összegről. A 2008. évi működési 

keret utalványozásának és a megítélt források felhasználásának feltétele a 2007. évi 

gazdasági beszámoló, illetve a 2008. évi költségvetés tervezet benyújtása. Ezen 

beszámolókat és tervezeteket a Belső Gazdasági Bizottság, majd a Belső Pályázati 

Bizottság hagyja jóvá. Amennyiben valamelyik KHK bármilyen mértékben megszegi a 

gazdálkodási szabályokat, az EHK megvonja tőle a KHK témaszámához tartozó 

utalványozás jogát, ezután utalványozás a KHK következő évi működési keretének terhére 

csak az EHK elnök ellenjegyzésével történhet. Emellett beszámolt arról is, hogy a 

Terminus Hotelben létesített internet költsége arányosan szét lesz osztva, és a 2008-as 

működési keretből elvonásra kerül. A Balatonlellei tartozások is most lesznek 

kiegyenlítve; kifizetésre kerülnek az őszi továbbképzési pályázatok; illetve a GPK HK és 

az ÉPK HK megkapja a kollégiumi felújításra korábban odaítélt összeget. Keresztes Péter 

beszámolt arról is, hogy egyeztetett Szabó Imrével a kari lapok közbeszerzési 

lehetőségeiről.  Erre lehetőség van, így 2008. január 17-ig mindenki jelezze, hogy 

szeretne-e élni ezzel a lehetőséggel. Elmondta, hogy a Szakkollégiumok pályázatai 

utófinanszírozásosak. Az EHK 13-0-2 arányban elfogadta, hogy a körvezető személyes 

felelősségvállalása esetén az EHK saját keretei terhére előre megfinanszírozza ezen 

összegeket.  

1.13  Angyal Róbert beszámolt a beruházási területen történtekről. Elmondta, hogy az E 

épületbe beszerelték a konnektorokat. Készülnek a tervek a többi épület bebútorozásáról.  

1.14  Hülber Attila beszámolt az oktatási területen történtekről. Ismertette a TVSZ módosító 

javaslatokat (4. csatolt dokumentum). Ezt az EHK 15-0-0 arányban elfogadta. Elmondta 

azt is, hogy részt vett a KTH Hivatalvezetői Értekezleten. Itt szó volt a hallgatók által 

fizetendő térítésekről szóló rektori utasításról, illetve a különböző díjtartozások 

következményeiről. Néhány képviselő jelezte, meggondolandó, hogy a kollégiumi díj 



 

 

késedelmes befizetése ne járjon tanulmányi szankciókkal. Elmondta azt is, hogy a FIR 

lejelentésekben az országban az élen állunk.  

1.15  Nagy Roland elmondta, hogy az EHK honlapra kerülő dokumentumok beérkezésének 

határideje: 2008. január 14. (hétfő) 10:00.  

 

Egyebek: 

2.1 Bohák András elmondta, hogy a hallgatói képviselők tudásfelmérését 2008. február 27-

én (szerdán) tervezi. A Kari Hallgatói Képviseletek a következő ülésig élhetnek kifogással 

az időpontot illetően, azután az véglegessé válik. Bohák András vállalta, hogy a 

számonkérés anyagát legkésőbb a következő ülésig közzéteszi, és a számonkérések előtt 

azokat segítő előadásokat szervez. 

2.2 Komáromy Dániel távozása miatt a Szenátusba új tagot kellett delegálni. A jelöltek: 

Ambrózi Gergely, Angyal Róbert, Börcsök Zoltán, Kovács Nándor, Rozgonyi Eszter. 

A jelöltek a fenti sorrendben a 3, 4, 2, 2, 2 szavazatokat kaptak, 2 fő tartózkodott. Ezek 

után a következő körben Angyal Róbert 8, Ambrózi Gergely 6 szavazatot kapott, 1 fő 

tartózkodott. Végül egy megerősítő szavazás során 12-1-2 arányban az EHK Angyal 

Róbertet delegálta a Szenátusba. 

2.3 Az EHK 12-0-3 arányú szavazás után Börcsök Zoltánt választotta az új Öntevékenyköri 

felelősnek.  

2.4 Kocsis István helyett új tagot kellett delegálni a Tudományos Bizottságba. A jelöltek 

Kovács Nándor, Medvey Ádám. A jelöltek a fenti sorrendben 10, 4 szavazatot kaptak, 1 

fő tartózkodott. Így a Tudományos Bizottság új tagja Kovács Nándor lett. 

2.5 Műhely felelős szerkesztő Maszlavér Gábor lett. TTK Kari Lap felelős: Hülber Attila, 

GTK Kar lap felelős : Ambrózi Gergely. 

 

 

Belső Juttér Bizottsági ülés:             2008. január 15. (kedd) 16:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés:        2008. január 17. (csütörtök) 16:00 

Következő EHK ülés:                        2008. január 17. (csütörtök)    18:00 

 

 

 

 



 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2008. január 10. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Egyetemi Öntevékeny körök pályázata Esze Ágnes 

2. Szociális támogatás módosítása Komáromy Dániel 

3. Kollégiumi mentor- Hallgatói gondnok pályázat Paragi Miklós 

4. TVSZ módosító javaslatok Hülber Attila 

 


