
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. február 12-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Bohák András, Domján Zsolt, Esze Ágnes, Hamvas Mihály, 

Kálmán László, Keresztes Péter, Kovács Nándor, Kulcsár Bence, Maszlavér Gábor, Medvey 

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

Kimentés: Hülber Attila 

 

Az előző ülésen született határozatok: 

1. Kifizetési időpontok: A 2008/09-es tanév tavaszi félévére vonatkozó kifizetési időpontok a 

következőek: 2009. február 27, 2009. március 10, 2009. április 6, 2009. május 8, 2009. 

június 10. (14 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

2. Hallgatói Képviseletek továbbképzési pályázata: Az EHK elfogadta a 2008/09-es tanév 

őszi félévre vonatkozóan beérkezett hallgatói képviseleti továbbképzési pályázatokat a 

Gépészmérnöki Kar kivételével (nem teljesítették a pályázat feltételeit). (12 igen- 0 nem- 1 

tartózkodás) 

3. Egyetemi Doktori Tanács delegálás: Az EHK Dr. Sitkei Györgyöt delegálta az Egyetemi 

Doktori Tanácsba, hogy lássa el a doktorandusz hallgatók képviseletét. (13 igen- 0 nem- 0 

tartózkodás) 

 

A következő határidőket kell betartani:  

1. 2009. március 1. – 2008-as évre vonatkozó szponzori pénzekről szóló hivatalos levelek 

beérkezésének határideje. 

 

Beszámolók: 

1.1 Bohák András beszámolt az elmúlt időszakban történtekről. Részt vett operatív 

értekezleteken, ahol szó volt a készülő költségvetésről (A hallgatói alrendszer a HÖK 

támogatáson felül a Diákközpont támogatásával is bővül majd, illetve ezután a HÖK-nek is 

fizetnie kell majd az általa használt területekért). Emellett 2009. január 30-án részt vett egy 

vezetői értekezleten. Itt szó volt az ingatlaneladásokról, a Tüskecsarnok helyzetéről, a 



 

 

vagyonnyilatkozat készítéséről szóló rektori utasításról (minden hallgatói képviselőnek kell 

majd készíteni), az épülő Q épületről. Péceli Gábor rektor úr tájékoztatta a résztvevőket, 

hogy 2009. március 28-a (szombat) munkanap, de nem tanítási nap. 

1.2 Nagy Roland beszámolt a 2009. február 2-ai operatív értekezletről. Szó volt a hallgatók 

által fizetendő térítési díjakból a költségvetéshez való hozzájárulás mértékének várható 

csökkenéséről, a Villanykari ZRt-ről; az Iskolaszövetkezetről; a teremhasználatról 

(bizonyos termek felhasználásával kapcsolatos döntéseket a Szenátus hozza majd meg), az 

ingyenes nyelvoktatásról, a sport – MAFC helyzetéről, a DIK és HÖK SZMSZ szükséges 

módosításáról.  

1.3 Bohák András elmondta, hogy 2009. március 12-ére el kell készülnie a HÖK Alapszabály 

módosításának, így emiatt 2009. február 24-25-e környékén bizottsági ülést tart. Emellett 

arra kérte a bizottságvezetőket, hogy a jövő hét folyamán mindenki tartson egy bizottsági 

ülést, ahol beszéljék át a következő félév feladatait. 2009. február 17-ei EHK ülésen 

vendégünk lesz Gál Tibor Balatonlelle felújításával kapcsolatban. 

1.4 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. Részt vett 2 KTH 

hivatalvezetői értekezleten. Itt szó volt az adóigazolásokról (kisebb problémák adódtak a 

hallgatók kiküldött ösztöndíj igazolásokkal kapcsolatban); félév eleji teendőkről (felvétel-

átvétel, tanulmányi és pénzügyi státuszok beállítása; elbocsátások); utólagos 

tantárgyfelvételről (adott e-mailcímekre kell elküldeni a KTH honlapján található 

táblázatot); jogviszony igazolásról; az OHV kérdőívek kitöltésének hirdetéséről; 

jegyeltérés bejelentéséről (adott e-mail címeken kell bejelenti az eltérést megfelelő 

határidőig).  Előreláthatólag 2009. február 19-én kapják meg a Kari Hallgatói Képviseletek 

az ösztöndíjindexeket tartalmazó listákat. A hallgató saját hibája miatti utólagos 

tárgyfelvétel miatt ebben a félévben utólag sikeresen felvett tantárgyanként 1200 Ft-ot kell 

fizetniük (utólag fel tud venni a KTH egy tárgyat, amennyiben a hallgatónak nincs 

tartozása, teljesülnek az előkövetelmények, van még hely az adott kurzuson). Ezt a 

javaslatot az EHK 14-0-1 arányban elfogadta. 

1.5 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Részt vett a Kollégiumok 

Osztály Vezetői Értekezleten. Itt szó volt a kollégiumokban történő felújításokról (1. 

csatolt dokumentum), a beköltözésről (ezzel kapcsolatosan megjegyezte, hogy elég rövidek 

a várólisták), Kármán Tódor kollégiumban készülő büfével kapcsolatos árajánlatról; a 



 

 

Schönherz Zoltán kollégiumban készülő büféről; Vásárhelyi Pál kollégium bizonyos 

szobáinak felújításáról; a készülő PPP összefoglalóról. Emellett elmondta, hogy Belső és 

Külső Kollégiumi Bizottsági ülést tart majd. Itt szó lesz a beköltözésről, egy egységes 

kollégiumi adatbázis kialakításáról. A KOLLOKA-s pályázattal kapcsolatos teendőkről 

lesz egy megbeszélés 2009. február 18-án 14:00-kor a Bercsényi Kollégiumban. 

1.6 Esze Ágnes lemondott a Pályázati Bizottság vezetői posztjáról. A posztra egyedül Medvey 

Ádám jelentkezett. Az EHK 14-0-1 arányban Medvey Ádámot választotta a bizottság új 

vezetőjévé. 

1.7 Keresztes Péter elmondta, hogy 2009. február 13-án 14:00- 18:00 időintervallumban 

bizottsági ülést tart a teljesítményalapú EHK támogatás pontos menetének kidolgozásáról. 

1.8 Maszlavér Gábor beszámol a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy az 51/2007-es 

kormányrendelettel kapcsolatos módosító javaslatok közül a 2009. január 30-ai tárgyalás 

során a következőt fogadták el: akkor részesüljön egy hallgató az előírt mértékű szociális 

támogatásban, amennyiben a pályázata alapján amúgy is jogosult lenne az ösztöndíjra. 

Ugyanakkor a normatíva felosztásban javasolt módosításokat nem fogadták el. Maszlavér 

Gábor elmondta, hogy a HÖOK közgyűlés 2009. február 27-28 között lesz Miskolcon; 

míg a HÖOK vezetőképző időpontja: 2009. április 2-5, Siófok. 

1.9 Orbán Balázs elmondta, hogy Németh Ádámmal együtt készít egy anyagot az Egyetemi 

Napok szervezésének koncepciójával kapcsolatban. Ez előre láthatólag a február végi EHK 

ülésre érkezik majd.  

1.10 Domján Zsolt beszámolt az öntevékeny körökkel kapcsolatos történésekről. A Bercsényi 

szakkollégium pályázatával kapcsolatos problémák miatt Bohák Andrással kell 

egyeztetni. Az EHK 15-0-0 arányú szavazás után elfogadta, hogy 70.000 Ft-tal támogatjuk 

a Mászókör (egyetemi öntevékeny kör) működését.  

1.11  Kálmán László elmondta, hogy elkészült a HKT új szmsz-e. Bohák Andrással együtt a 

héten tárgyaltak Dienes Ádámmal, a HKT vezetőjével, aki jelezte, hogy az EHK által a 

2009-es évre megszavazott támogatást nem tartja elegendőnek. A tárgyalás végén a HKT 

ígéretet kapott, hogy amennyiben egy pályázat keretében szakmai programok 

megvalósítására külön forrást igényelnek, úgy azt – a programok színvonalától függően – 

megfontolja az EHK.  

1.12  Nagy Roland beszámolt az Iskolaszövetkezettel kapcsolatos történésekről. 



 

 

 

Egyebek: 

2.1 Az idei HK-s számonkérés időpontja: 2009. március 4. (szerda) 17:30-18:30; helyszíne: K 

épület alagsor 21. A tavaszi EHK hétvége időpontja előre láthatólag: 2009. március 6-8. 

2.3 Pro Juventute díjra való felterjesztésre a következő személyek érkeztek: Charaf Hassan 

(VIK), Csabay Bálint (ÉPK); Deák András (VBK); Gáspár Tamás (VBK); Horváth Béla 

(GPK); Komócsin Zoltán (KSK), Laczkó Gábor (VBK); Ormos Mihály (GTK); Örvös 

Mária (GPK), Pap László (VIK). Az EHK a díjra egy hallgatót és két oktatót jelöl. A fenti 

személyek az első szavazás során a következő szavazatszámokat kapták: 0, 5, 1, 0, 5, 5, 14, 

8, 4, 2, így a hallgatói jelölt Laczkó Gábor lett, a két oktatói helyre az 5, vagy annál több 

szavazatot elértek között az EHK új szavazást tartott. A következő szavazás során a 

következő eredmény született: Csabay Bálint-4; Komócsin Zoltán-6; Ormos Mihály-8; 

Horváth Béla-9, mellyel Horváth Béla jelölése biztossá vált. A következő szavazás már 

csak a maradék három jelölt között zajlott, eredménye: Csabay Bálint-2; Komócsin Zoltán- 

6; Ormos Mihály 7. Az utolsó körben Komócsin Zoltán 8, Ormos Mihály 7 szavazatot 

kapott. A megerősítő szavazás Komócsin Zoltánra 13-0-2 arányt eredményezett. Tehát 

2009-ben a Pro Juventute díj jelöltjei: Horváth Béla, Komócsin Zoltán, Laczkó Gábor. 

2.4 Bohák András felvetette, hogy a mandátummal rendelkező Kari Hallgatói Képviselők 

között hirdessük meg a különböző pályázatírási lehetőségeket. Ehhez az előterjesztéshez 

módosító javaslatként érkezett, hogy ne kelljen a mandátum, elég legyen az adott hallgatói 

képviselet ajánlása. Ezt a módosítást mindössze heten támogatták. Az eredeti javaslatot 

végül 11-0-4 arányban elfogadta az EHK. 

2.5 Kovács Nándor elmondta, hogy elkészült a 2007/08-as tanévre vonatkozó OHV eredmény, 

illetve a vizsgaidőszakbeli tanulmányi problémákkal foglalkozó Műhely cikk. 

 

Határozatok: 

4. Utólagos tárgyfelvétel: Az EHK egyetért a KTH azon javaslatával, hogy a 2008/09-es 

tanév tavaszi félévére vonatkozóan a hallgató saját hibájából történő utólagos tárgyfelvétel 

esetén a sikeresen felvett tárgyak után 1200 Ft szolgáltatási díjat kelljen fizetni. (14 igen- 0 

nem- 0 tartózkodás) 



 

 

5. Pályázati bizottság vezetője: Esze Ágnes lemondása után Medvey Ádám lett a Pályázati 

Bizottság új vezetője. (14 igen- 0 nem- 1 tartózkodás) 

6. Mászókör támogatása: Az EHK 70 000 Ft-tal támogatja a Mászókört, mint egyetemi 

öntevékeny kör. (13 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

7. Pro Juventute Universitatis: Az EHK 2009-ben a következő személyeket jelöli Pro 

Juventute Universitatis díjra: Horváth Béla, Laczkó Gábor, Komócsin Zoltán. 

8. Pályázati csoport: Az EHK pályázati csoportot hoz létre, melynek tagja lehet minden 

mandátummal rendelkező hallgatói képviselő. (11 igen- 0 nem- 4 tartózkodás) 

 

Határidők:  

2. 2009. március 12.–HÖK Alapszabály módosításának elkészítése.  

 

 

Következő EHK ülés:                       2009. február 19. (csütörtök) 18:00 

Teljesítményalapú bizottsági ülés:  2009. február 13. (péntek) 14:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:        héten 

Belső Juttér Bizottsági ülés:            héten 

Belső Pályázati Bizottsági ülés:       héten 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés:    héten 

Belső Beruházási Bizottsági ülés:    héten 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. február 12. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 



 

 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Kollégiumi felújítások Paragi Miklós 

 


