
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2008. március 27-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  

Késett: Boros Vazul, Börcsök Zoltán 

Vendég: Komáromy Dániel, Tamás Péter 

 

 

Beszámolók: 

1.1 Bohák András beszámolt a Szenátusi ülésen történtekről. Elmondta, hogy a jelöltek közül 

a Szenátus 22 szavazattal dr. Péceli Gábort választotta meg új rektornak. 

1.2 Angyal Róbert beszámolt a beruházás területén történtekről. Elmondta, hogy 

véglegesítették a K épületbe kerülő bútorok listáját, de a közbeszerzési pályázattal 

felmerülő probléma miatt a megvalósítás késhet.  

1.3 Keresztes Péter beszámolt gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy a 

szakkollégiumok által megnyert pályázati összegek felhasználásával kapcsolatos számlák 

lassan megérkeznek a Diákközpontba. Emellett megérkezett a VIK HK 2007. évi 

gazdasági beszámolója és 2008. évi gazdasági terve, így ennek áttekintése miatt jövő héten 

Belső Gazdasági Bizottsági ülést tart. Ezzel kapcsolatban Bohák András arra kérte a 

karokat, hogy lehetőleg minél hamarabb érkezzenek be ezek a gazdasági beszámolók és 

tervek. Az EHK 2007. évi gazdasági beszámolója legkésőbb április végére elkészül. 

Keresztes Péter emellett beszámolt a mai Egyetemi Doktori Tanács üléséről. Itt az 

egyetemi tanári kinevezéseket véleményezték, amihez Boros Vazul elkészítette a 

véleményezett oktatók legutóbbi két félévbeli OHV eredményeit.  

1.4 Maszlavér Gábor elmondta, hogy a jövő héten Belső Goldmann Bizottsági ülést tart.  

2008. április végére elkészítik az épület felújításával kapcsolatos lehetőségek listáját, 

milyen formában lennének megvalósíthatóak az ötleteink. Emellett beszámolt a HÖOK-

ban történtekről. Elmondta, hogy várják a Magyar Rektori Konferencia tandíjjavaslatát. 



 

 

Bohák András elmondta, hogy a költségvetésben megszavazottaknak megfelelően minden 

karon 4-4 mandátummal rendelkező kari hallgatói képviselő HÖOK vezetőképzőre való 

jelentkezési díját az EHK kifizeti (mivel a TTK ebben a félévben HK hétvégéje miatt 

senkit nem küld, a keret 5fő/karra emelkedik). 2008. április 3-ig minden kar küldje el a 

jelentkezők listáját a szokásos, szükséges adatokkal Hülber Attilának. Beruházásokkal 

kapcsolatban felmerült az az ötlet, hogy a karok az EHK anyagi támogatásával (legfeljebb 

50%-ig) felújíthatnak tantermeket az Egyetemen. Erről a lehetőségről Bohák András az 

összes kar dékánját tájékoztatja majd.  

1.5 Komáromy Dániel beszámolt az IFIUS-sal kapcsolatos szervezési folyamat jelenlegi 

helyzetéről.  

1.6 Orbán Balázs elmondta, hogy megkezdődött a következő évi egyetemi napok szervezése. 

Ezért szüksége van minden karról olyan hallgatói képviselőkre, akik segítenek majd neki 

ebben a folyamatban. Ezen személyek elérhetőségeit 2008. április 3-áig kell elküldeni 

Orbán Balázsnak.  

- Boros Vazul megérkezett- 

 

1.7 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy rész vett a 

Martos kooperáción. Emellett részt vett a Schönherzes kooperáción is, ahol szó volt a 

liftekkel kapcsolatos problémákról. Emiatt csúszik az engedélyeztetési terv, illetve a 

büfépályázat kiírása is. Egyeztettek a Schönherz Zoltán Kollégiumba való visszaköltözés 

menetéről is, emellett készül az Üzemeltetési Kézikönyv is. Jövő héten Belső Kollégiumi 

bizottsági ülést tart, ahol szó lesz a kollégiumi internetdíj beszedéséről, a nyári férőhelyek 

használatáról, a nyári kollégiumi díj összegéről.  –Börcsök Zoltán megérkezett- Elmondta 

azt is, hogy az előző félévben megítélt kollégiumi díj mérséklés visszatérítése folyamatban 

van. Paragi Miklós részt vett egy egyeztetésen Rózsás Péter gazdasági és műszaki 

főigazgatóval, ahol a Schönherz Zoltán Kollégiumba visszakerülő eszközök helyzetéről 

beszéltek. Paragi Miklós előterjesztette a Schönherz Zoltán Kollégiumban szedhető 

különböző kollégiumi díjak összegeit, és ezek költségvetési hatásait (1. csatolt 

dokumentum). Az EHK 15-0-1 arányú szavazás után (Medvey Ádám tartózkodott) azt a 

határozatot hozta, hogy 2008. május 1-től a kollégiumi díj összege a Schönherz Zoltán 

Kollégiumban 9300 Ft lesz. Az EHK áttekintette Kollégiumok Osztály költségvetését (2. 

csatolt dokumentum). Az EHK 15-0-1 arányú szavazás után (Ambrózi Gergely 



 

 

tartózkodott) módosította a Bentlakási megállapodást, ami a TJSZ 1. melléklete (3. csatolt 

dokumentum). Elsősorban a kollégiumi férőhelyek száma, a kollégiumi díjak összege és a 

dátumok változtak. 

1.8 Börcsök Zoltán elmondta, hogy alakult egy új Egyetemi Öntevékeny csoport. Az EHK 

15-0-1 arányú szavazás után (Ambrózi Gergely tartózkodott) támogatta ezt a megalakulást. 

1.9  Boros Vazul beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a mai napon 

részt vett egy egyeztetésen Jobbágy Ákos oktatási igazgatóval és Szabó Mihály KTH 

igazgatóval a Tanulmányi Ügyrend kapcsán. Itt a következő módosítások történtek: 

 Lesz lehetőség karonkénti kemény szűrésre.  

 Beiratkozás gomb: ha valaki megnyomja a bejelentkezés gombot, akkor aktív vagy 

passzív félévre kerül attól függően, hogy miről nyilatkozott. Egyébként, ha a 

hallgató nem nyomta meg a gombot és nem vett fel tárgyat, akkor a TVSZ-nek 

megfelelően felszólítjuk, és automatikusan aktív félévre kerül. Ha a hallgató nem 

nyomott gombot, de vett föl tárgyat, akkor aktív lesz a féléve, és nem kap 

felszólítást. 

  Tantárgyprogramot, tantárgyi követelményeket a Dékáni Hivatalok honlapján kell 

közzétenni; a zárthelyi és vizsga eredményeket pedig a tanszéki honlapon vagy a 

tanszéki hirdetőtáblán.  

 Tanszékek és hallgatók által fizetendő különeljárási díjak megjelennek az 

ügyrendben, de pontosan csak a megfelelő rektori utasításban szerepelnek majd. A 

tanulmányi mulasztás miatt fizetendő különeljárási díjak el lesznek választva a 

többi ilyen szolgáltatási díjtól.   

 Órákon való jelenlét ellenőrzését a tanulmányi követelményekben tisztázni kell. 

 1999-es Rektori Tanácsi határozatnak lesz újabb változata, készül belőle egy új 

rektori utasítás.  

 Vizsgáról való távolmaradás: vizsgát előző nap (nem munkanap) 12:00-ig lehet 

lemondani, és eddig lehet rá jelentkezni is, ezért lesz 10%-nyi várólista minden 

tárgy esetén; emellett egyszer lehet büntetlenül nem megjelenni a vizsgán, második 

alkalomtól kezdve viszont fizetni kell ebben az esetben  

 Neptun üzenet küldését szabályozzuk, de nem az Ügyrendben, hanem egyéb 

szabályzatban  



 

 

 Az indexről szóló rész még benne marad az Ügyrendben, de augusztusra átírjuk 

ezeket a szakaszokat. 

Boros Vazul elmondta azt is, hogy készül a tantárgyadatbázis, illetve a jövő héten a Belső 

Oktatási Bizottság kidolgozza az oktatóknak szánt OHV-s díjat.  

1.10  Ambrózi Gergely beszámolt a HKT-sek Külügyi börzéjéről. 

1.11  Nagy Roland beszámolt a MIE és MŰHAL szervezetekkel kapcsolatos NCA-s pályázat 

jelenlegi helyzetéről. 

1.12  Esze Ágnes beszámolt a pályázati területen történtekről. Elmondta, hogy a héten lezárult a 

Neptunos pályázat. A beérkezett pályázatok közül a Pályázati Bizottság 10-et kiválaszt, és 

ezekről az EHK honlapon lesz majd szavazás.  

 

Egyebek: 

2.1 Tamás Péter bemutatta a Szent Schönherz Senior Lovagrend képzését (4. csatolt 

dokumentum). Az egyik ilyen eseményre szükségük van EHK-s képviselőkre, akik előadást 

tartanak majd. 

 

 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:         2008. április 2. (szerda) 16:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés:        2008. április 2. (szerda) 17:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés:     2008. április 2. (szerda) 18:00 

Belső Pályázati Bizottsági ülés:        2008. április 1. (kedd) 15:00 

Belső Goldmann Bizottsági ülés:     héten 

Belső Gazdasági Bizottsági ülés:     héten 

Következő EHK ülés:                        2008. április 3.(csütörtök) 18:00 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 



 

 

 

Budapest, 2008. március 27. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Schönherz kollégiumi díjak Paragi Miklós 

2. Kollégimuok Osztály költségvetés Paragi Miklós 

2. Bentlakási megállapodás Paragi Miklós 

2. Senior továbbképzés (SSSL) Tamás Péter 

 


