
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. január 17-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Ambrózi Gergely, Bohák András, Börcsök Zoltán, Hülber Attila, Keresztes Péter, 

Kovács Nándor, Laczkó Gábor, Maszlavér Gábor, Medvey Ádám, Nagy Roland, Orbán Balázs, 

Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter  

Kimentését kérte: Angyal Róbert, Boros Vazul, Esze Ágnes 

Vendég: Komáromy Dániel, Süveges Péter 

Késett: Maszlavér Gábor 

 

Beszámolók: 

1.1 Süveges Péter előterjesztette a hallgatói normatíva terhére folyósított rendszeres juttatások 

kifizetési időpontjainak ütemezését (1. csatolt dokumentum). Az előterjesztést az EHK 12-0-0 

arányban elfogadta. Így a 2007/2008 tanév tavaszi félévének kifizetési időpontjai: 2008. 

március 7.; 2008. március 10.; 2008. április 10.; 2008. május 9.; 2008. június 10. lettek. 

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

készítendő kapacitásfelmérésről, és a Rektori Tanács anyagáról beszéltek. 

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

Matematikus és Alkalmazott matematikus MSc szakok szakindítási kérelméről. 

1.4 Bohák András elmondta, hogy 2008. január 22-én Tudásközpontok túlélése címmel előadást 

tartanak az OMIKK tárgyalóban. Emellett arról is beszámolt, hogy lecserélték az EGR-t a 

NEXON rendszerre.  

1.5 Bohák András elmondta azt is, hogy 2008. január 21-én egy újabb találkozón vesz részt 

Ábrahám György professzor úrral a felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez 

szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása című pályázattal 

kapcsolatban. Arra kérte az EHK tagjait, gondolják végig annak a lehetőségét, hogy 

Zalaegerszegen felépítsünk 80-120 főt befogadó létesítményt. Bohák András elvállalta, hogy 

2007. január 24-ére összeállít egy anyagot arról, miképpen lehetne ezt az épületet 

hasznosítani. Emellett a Kari Hallgatói Képviseletek véleményét is kikérjük ezzel kapcsolatban. 

1.6 Bohák András előterjesztette a 2007-es HÖK támogatásról szóló beszámolót. (2. csatolt 

dokumentum) Emellett arra kérte a Belső Juttér Bizottságot, hogy 2008. január 28-ára készítse 



 

 

el a következő félévre érvényes normatíva költségvetést karokra lebontva, a TJSZ-ben 

leírtaknak megfelelően.  

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

Szociális bizottság készíti a rendkívüli szociális támogatás új pályázati formáját; elkezdődött a 

szociális támogatás igénylése. Beszámolt arról, is hogy a Pénzügyi Ügyrenddel kapcsolatban 

már csak egy kérdéses pont van, ez a jegyzettámogatás kérdése. Bohák András elvállalta, hogy 

emiatt felveszi a kapcsolatot Andor Györggyel és Rózsás Péterrel. 

1.8  Orbán Balázs beszámolt a sportélet területén történtekről. Elmondta, hogy elkezdődött a 

bizottsági munka a Bogdánffy utcai sportpálya felújításával kapcsolatban. 

1.9  Paragi Miklós beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Tájékoztató jelleggel 

előterjesztette a kollégiumi bejárások után felmerült, illetve a harmadik ágyas kollégiumi 

szobák miatt történő férőhelyszám emelkedést (3. csatolt dokumentum). Bohák András 

jelezte, hogy az EHK tartja magát a 2 betegszoba / kollégium elvhez, és kérte, hogy ezt a 

férőhelyszámokban érvényesítsék. Paragi Miklós elmondta azt is, hogy részt vett egy 

Kollégiumok Osztály Vezetői Értekezleten. Itt a Wigner Jenő Kollégium alagsorában készülő 

vészvilágításról, Vásárhelyi Pál kollégiumban tervezett melegvizesblokk cseréjéről, a 

kollégiumok felújításával kapcsolatos költségvetésről volt szó. Elmondta azt is, hogy 2008. 

február 15-éig elkészül a Kármán Tódor Kollégiumban lévő tornaterem felújítása. –Maszlavér 

Gábor megérkezett- Paragi Miklós elmondta azt is, utánajárt a Kármán Tódor Kollégiumban 

készülő büfé helyzetének, s úgy tájékoztatták, hogy hamarosan kiírásra kerül a pályázat. 

Beszámolt arról is, hogy részt vett egy kooperáción is. 2008. február 15-én lesz bejárás a 

Schönherz Zoltán kollégiumban. A Bercsényi Kollégiumban a felújítási munkák 2008. 

februárban kezdődnek.  

1.10  Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy a Közgyűlés várható 

napirendi pontjai között szerepel a HÖOK költségvetés, alapszabály módosítás, tandíj. Nem 

érkezett meg a differenciált tandíjjavaslat az OKM-től. Beszámolt arról is, hogy egyeztetett 

Szabó Zsolttal a Műhely miatt.  

1.11  Börcsök Zoltán elmondta, hogy tájékoztatta ez egyetemi öntevékeny köröket a pályázat 

eredményéről, illetve felvette a kapcsolatot a Szakkollégiumokkal is.  

1.12  Hülber Attila beszámolt az oktatási területen történtekről. Elmondta, hogy Bohák Andrással 

és Jobbágy Ákos oktatási igazgatóval együtt áttekintették a TVSZ módosító javaslatokat. 

Elmondta, hogy eddig nem működött az OHV kérdőív kitöltése, de a Neptun üzemeltetés már 

dolgozik a hiba kijavításán.  



 

 

 

 

Egyebek: 

2.1 Bohák András elmondta, hogy a hallgatói képviselők tudásfelmérése 2008. február 26-án 

(kedden) lesz. Bohák András vállalta, hogy a számonkérés anyagát legkésőbb a következő 

ülésig közzéteszi, és a számonkérések előtt azokat segítő előadásokat szervez. 

 

 

 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés:     2008. január 22. (kedd)  

Külső Szociális Bizottsági ülés:        2008. január 24. (csütörtök) 16:00 

Következő EHK ülés:                        2008. január 24. (csütörtök)    18:00 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2008. január 17. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Kifizetési időpontok 2008 tavasz Süveges Péter 

2. HÖK támogatás 2007 Bohák András 

3. Kollégiumokban felmerült plusz férőhelyek Paragi Miklós 

 


