
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. január 24-én tartott üléséről 

 

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

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

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

Vendég: Dékány Donát, Komáromy Dániel, Rózsás Péter, Szabó Imre 

 

 

Beszámolók: 

1.1 Rózsás Péter gazdasági és műszaki főigazgató felvetette azt a lehetőséget, hogy az EHK és a 

Diákközpont költségvetését egyesítsük. Elmondta, hogy ez egy igen ésszerű javaslat, ami 

lényegében egy technikai dolog lenne, s ennek köszönhetően a gazdasági adminisztráció is 

egyszerűsödne. A HÖK támogatás meghatározásának egzakt algoritmusa van, így nem 

fordulhatna elő, hogy emiatt kevesebb támogatást kapnánk, illetve nagyobb elvárásokat 

támasztanának irányunkban. A konstrukciónak nagy előnye lenne az, hogy szabadabb 

gazdálkodást biztosítana. Az EHK a későbbiek folyamán megfontolja ezt a lehetőséget. Bohák 

András kérdésére a főigazgató úr elmondta, hogy a Kollégiumok Osztály megüresedett 

igazgatóhelyettesi posztjára nyilvános pályázat lesz kiírva. Paragi Miklós felvetette, hogy a 

Beruházási Osztály és a Kollégiumok Osztály közötti kommunikációs nehézségek miatt a 

hallgatók későn értesülnek bizonyos felújításokról. Rózsás Péter elmondta, hogy ők 

igyekeznek időben értesíteni, de arra kérte az EHK-t hogy az elkészült 2008. évi Beruházási 

terveket alaposan nézze át, és ha valamilyen problémát észlel, akkor azzal kapcsolatban 

mielőbb kezdeményezzen egyeztetéseket. Bizonyos kollégiumokban felmerült plusz férőhelyek 

lehetőségéről szintén további egyeztetéseket kell majd tartani. Komáromy Dániel ismertette a 

jegyzettámogatás felhasználásával kapcsolatos terveket. A Főigazgató Úr nem látott problémát 

ezen tervek megvalósításában. Felmerült annak a lehetősége, hogy a doktoranduszi ösztöndíj 

karokra való szétosztása a Diákközponthoz kerüljön. A minőségbiztosítással kapcsolatos 

kérdésre Rózsás Péter azt a választ adta, hogy amint elkezdődik a saját munkavállalókkal 

történő takarítás, azonnal megindul ez a folyamat is. A Főigazgató Úr kérdésre azt is elmondta, 



 

 

hogy ha egy pályázaton nyert összegből nem vonható le a rezsiköltség, akkor ezt az összeget 

valamely más forrásból kell elvonni.  

1.2 Az EHK áttekintette a 2008. január 28-ai Szenátus anyagait. Ezek: „Tiszteletbeli doktor” 

címek adományozása, Alkalmazott matematikus mesterképzési szak szakindítási kérelem, 

Matematikus mesterképzési szak szakindítási kérelem. Esze Ágnes jelezte, hogy nem tud részt 

venni az ülésen, ezért helyette új tagot kellett delegálni. A jelöltek: Ambrózi Gergely és 

Börcsök Zoltán. Ők a fenti sorrendben 11, illetve 2 szavazatot kaptak, 3 fő tartózkodott. Így az 

EHK Ambrózi Gergelyt delegálta a Szenátus következő ülésére. 

1.3 Bohák András beszámolt arról, hogy a Kármán Tódor kollégiumában lévő büféhelyiség 

kialakításával kapcsolatos terveket aláírta Sebestén Ferenccel. 

1.4 Bohák András elmondta, hogy 2008. január 22-én Angyal Róberttel és az építésszel együtt 

megtekintették a Zalaegerszegen építendő létesítmény helyszínét. Az EHK megtárgyalta 

Bohák András a Zalaegerszegi Kollégium és Nyári vendégház építése TIOP program 

keretében, 5%-os önrész fizetésével című előterjesztését (1. csatolt dokumentum). Végül az 

EHK 13-1-2 arányú szavazás után a következő határozatokat hozta:  

o A BME EHK felhatalmazza az EHK elnökét, hogy az üzemeltetési feltételek tisztázására 

tárgyalásokat kezdeményezzen a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóval és a projektgazda 

Gépészmérnöki Karral. 

o A tárgyalások sikere (teljes nyári hasznosítás, év közben kollégiumi funkció, 

gépészmérnöki karnak önköltségi helyiséghasználat) esetén a beruházás önrészére az HK 

elnöke 50 000 000 Ft keretben kötelezettségvállalást tehet a HÖK felújításra/ 

beruházásra fordítható forrásai terhére. 

1.5 Bohák András elmondta azt is, hogy egyeztetett Szabó Mihállyal, a KTH igazgatójával. 

Ennek eredményeként a KTH-ban kezdeményezhető ügyek, eljárások elindítása csak akkor 

kezdődhet meg, ha a kérvényen szerepel a megfelelő kari HÖK elnök aláírása. 

1.6 Nagy Roland beszámolt arról, hogy az EHK honlap lassan elnyeri végleges formáját. Ezzel 

kapcsolatban minden referens azt a feladatot kapta, hogy 2008. január 31-éig egyeztessen 

Nagy Rolanddal a saját területéről, illetve az erről szóló, honlapra felkerülő anyagról. 

1.7 Boros Vazul beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy részt vett a KTH 

hivatalvezetői értekezleten. Itt szó volt a tárgyfelvételi problémákról, mellyel kapcsolatban 

2008. február 7-ig lehet majd levelet írni a KTH-nak; a Neptun rendszerben lévő 

tantárgyekvivalencia lehetőségéről, illetve beszéltek az elektronikus index bevezetésének 



 

 

módjairól. Boros Vazul elmondta azt is, hogy elindult az OHV kérdőív kitöltése; elkészült a 

legfrissebb TVSZ változat, amit a Belső Oktatási bizottság majd véleményez.  

1.8 Hülber Attila beszámolt az oktatási dékánhelyettesi értekezleten történtekről. Itt szó volt a 

TVSZ-szel kapcsolatos vélemények összegyűjtésére létrehozott fórumról, a tantárgyakkal 

kapcsolatos statisztikák hiányáról. Beszéltek a TVSZ-es 3 legfőbb problémáról, melyek a  

következők: a szorgalmi időszak utolsó 2 hetében vizsgával végződő tárgy esetén nem lehet 

félévközi ellenőrzést tartani; ha a tárgyat felvett hallgatók több mint harmadanák nem sikerül 

teljesíteni a tárgyat akkor kötelező keresztfélévet tartani az órák megtartásával; az aláírás 

lemondásáról szóló paragrafus helyzete. Emellett szó volt a Tanszéki Különeljárási Díjról, a 

karok költségtérítési díjairól, illetve a kapacitásfelmérésről. 

1.9 Keresztes Péter elmondta, hogy Bohák Andrással és Nagy Rolanddal együtt részt vettek a 

VIR oktatáson, illetve tárgyaltak Rózsás Péter gazdasági és műszaki főigazgatóval. Emellett 

beszámolt az Esélyegyenlőségi Bizottságban történtekről is, ahol az esélyegyenlőségi ügyekkel 

kapcsolatos TVSZ-ről volt szó. 

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

kapcsolatos népszavazást 2008. március 9-ére írták ki. Ezért minden karról szüksége lesz 1-1 

emberre, aki segít majd neki a tandíjas kérdéssel kapcsolatos kampányban. 

1.11 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy lezajlott a 

Martos Flóra kollégium felújításával kapcsolatos első kooperáció. Emellett részt vett egy 

Kollégiumok Osztály Vezetői Értekezleten is. Itt szó volt a földvezeték meghibásodása miatt 

bekövetkezett áramszünetről, a Schönherz Zoltán kollégiumban kialakításra kerülő 

büféhelyiségről, a Bercsényi Kollégiumban kezdődő felújításról. Emlékeztette a karokat a 

Kollégiumi mentor – Hallgatói gondnok pályázatokra, illetve a hátralékosok listájára (TJSZ 

szerint ők nem részesülhetnek a következő félévben kollégiumi férőhelyben). Paragi Miklós 

azt is elmondta, hogy készülnek a kollégiumok házirendjei, és a fent említett kollégiumi 

díjtartozásokról a hallgatókat a Neptun rendszeren keresztül is értesítik. A 2007/2008-as tanév 

tavaszi félévben a kollégiumokba való be-és kiköltözésekre a következő határidők 

vonatkoznak: 

o 2008. február 5-ig történő kiköltözés esetén nem kell a hallgatónak február hónapban 

kollégiumi díjat fizetnie. 

o 2008. február 12-ig kiköltöző hallatóknak ki kell fizetniük kollégiumi díjuk összegének 

50%-át 



 

 

Paragi Miklós arról is beszámolt, hogy lassan elkezdődik a Kármán Tódor kollégiumban lévő 

tornateremben a festés, a padló-és bordásfal felújítás. Emellett elmondta, hogy Belső 

Kollégiumi Bizottsági ülésen szó volt a kollégiumi mentorokról- hallgatói gondnokokról, 

illetve a be-és kiköltözéssel kapcsolatos teendőkről. 

1.12  Orbán Balázs beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy részt vett egy a 

sportkoncepcióval kapcsolatos megbeszélésen, így emiatt a jövő héten Belső Sportbizottsági 

ülést tart. 

1.13  Angyal Róbert beszámolt a beruházás területén történtekről. Elmondta, hogy elkészültek a K-

E-R épületek bebútorozásával kapcsolatos tervek, emiatt a jövő héten Belső Beruházási 

bizottsági ülést tart. Maszlavér Gábor elvállalta, hogy utánajár bizonyos K épületi előadók 

helyzetének. 

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

rendszeres szociális támogatásra benyújtott pályázatok bírálása a jövő héten elkezdődik. 

Beszámolt a KTH hivatalvezetőin elhangzottakról is. Itt szó volt arról, hogy a karoknak mely 

határidőig lehet megadni, mely időpontokon, melyik jogcímek szerint akarnak kifizetéseket 

eszközölni. Komáromy Dániel elmondta azt is, hogy a normatíva költségvetés csak a 2008. 

február 21-re fog elkészülni. ugyanis nem érkezett még meg a létszámstatisztika, így nem 

rendelkezünk megfelelően pontos adatokkal.  

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK 13-0-3 arányú szavazás után Rozgonyi Esztert választotta meg a juttatási-térítési 

referens posztra. 

2.2 Bohák András elmondta, hogy a hallgatói képviselők tudásfelmérésén a következő témakörök 

lesznek számonkérve: TJSZ, Pénzügyi Ügyrend, Hallgatók által fizetendő térítésekről szóló 

rektori utasítás, TVSZ, dr. Andor György előadása, Szabó Tibor előadása, dr. Andor György az 

egyetemi stratégiát érintő anyaga, HÖK alapszabály, kollégiumok témaköre, egyetem felsőbb 

vezetőinek ismerete, egyéb szabályzatok.  

2.3 Orbán Balázs elmondta, hogy idén Dunaújváros rendezi az EFOTT-ot, melynek időpontja: 

2008. július 16-20. 

 

 

 

Szenátusi ülés:                                   2008. január 28. (hétfő) 13:00 



 

 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:         2008. január 30. (szerda) 16:00  

Belső Juttér Bizottság:                      2008. január 29. (kedd) 16:00 

Belső Beruházási Bizottság               a héten 

Belső Sportbizottsági ülés:                a héten 

Külső Szociális Bizottsági ülés:        2008. január 30. (csütörtök) 16:00 

Következő EHK ülés:                        2008. január 30. (csütörtök) 18:00 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2008. január 24. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Zalaegerszegi Kollégium és Nyári vendégház építése Bohák András 

 


