
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. február 19-én tartott üléséről 

 

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

Hülber Attila, Kálmán László, Keresztes Péter, Kovács Nándor, Kulcsár Bence, Maszlavér 

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

Vendég: Gál Tibor  

 

Az előző ülésen született 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) 

 

A következő határidőket kell betartani:  

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

beérkezésének határideje. 

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

 

Beszámolók: 

1.1. Gál Tibor előterjesztette a Balatonlellei Ifjúsági Tábor fejlesztésével kapcsolatos terveket 

(1. csatolt dokumentum). A fejlesztési javaslat a tábor lakhatóbbá, élhetőbbé tételét célozza 



 

 

meg. Az elvégzendő javítások a következőek lennének: fedett terasz és grillező építés; gáz 

és szerszámtároló épület bontás, gáztartály telepítés; kerti szerszámtároló építés; konyha, 

étterem tetőszigetelés; kerti asztal és padok gyártása; homlokzati fal cseréje; homlokzati 

mázolás felújítása egy oldal; napozóstég felépítése; röplabdapálya karbantartás. Ezen 

felújítások összesen 8.100.000. Ft-ba kerülnek majd. Az EHK 16-0-0 arányú szavazás után 

a következő határozatokat hozta: támogatja a táblázatban szereplő tételek megvalósítását 

2009. tavaszán; támogatja a további karbantartási munkák elvégzését s, annak 

ütemezéséről a beérkezett ajánlatok áttekintése után dönt; illetve felkéri Gál Tibort a 

nagyterem nyílászárócseréjére, légkondícionálásra, a lakótömbök vizesblokkjainak 

felújítására illetve egy zajvédő fal építésére vonatkozó ajánlatok bekérésére, és az EHK elé 

terjesztésére.  

1.2. Bohák András beszámolt az elmúlt időszakban történtekről. 2009. február 13-án részt vett 

egy vezetői értekezleten. Itt szó volt a vagyonnyilatkozatról szóló rektori utasításról 

(minden hallgatói képviselőnek kötelezően vagyonnyilatkozatot kell majd tennie); a 

Műegyetemi Kiadóról (kinek a tulajdonában van); a gazdasági és műszaki főigazgatói 

poszt betöltésére eddig beérkezett pályázatokról; a Nukleáris Technika Intézet helyzetéről; 

a Q épület építéséről; egy Intézményfejlesztés Bizottság létrehozásáról. Bohák András 

elmondta, hogy az ügyek gördülékeny intézése végett ebben az évben a Gazdasági és 

Műszaki Főigazgatóságon lesz majd egy gazdasági és egy műszaki főigazgatóhelyettes is; 

illetve külön egységként működik majd a Kollégiumok Osztály. 

1.3. Bohák András részt vett egy operatív értekezleten 2009. február 16-án. Itt szó volt a 

vagyonnyilatkozatról, a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságról; a 2009-es 

költségvetésről; a TANOK-ról. 

1.4. Bohák András elmondta, hogy szeretné a hallgatókat érintő szabályzatokat egy a Complex 

jogtárhoz hasonló rendszerbe beilleszteni. Ennek segítségével a hallgatók egyszerűbben 

megtalálhatnák, hogy rájuk mely szabályok is az érvényesek. Az EHK 16-0-0 arányú 

szavazás után felhatalmazta Bohák Andrást, hogy további lépéseket tegyen ezen rendszer 

megvalósítása érdekében. A végleges megvalósításról az EHK a költségek pontos ismerete 

mellett a későbbiekben dönt.  

1.5. Hülber Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Részt vett egy oktatási 

dékánhelyettesi értekezleten. Itt szó volt a TVSZ módosító javaslatairól; a minőségi versus 



 

 

tömegképzés előnyeiről és hátrányairól; az OHV-ről; a nem teljesített kreditek után 

fizetendő díjakkal kapcsolatos problémákról. Hülber Attila elmondta azt is, hogy a 

Neptunos fejlesztésekkel kapcsolatban a jövő hét folyamán tárgyalást folytat majd Bujk 

Bélával, a Neptun üzemeltetés vezetőjével. A jövő hét folyamán lesz Belső Oktatási 

Bizottsági ülés, ahol a TVSZ módosító javaslatairól lesz szó.   

1.6. Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. Előterjesztette az 

Egyetemi Szociális Bizottság véleményét beérkezett rendkívüli szociális támogatás 

pályázatokról (2. csatolt dokumentum). A beérkezett 18 pályázatból a bizottság 17-et 

elfogadásra, míg 1-et elutasításra javasol. Az EHK 16-0-0 arányú szavazás után azt a 

határozatot hozta, hogy az előterjesztésben szereplő 17 hallgatót egyszeri 60.000 Ft-os 

támogatásban részesíti. Emellett az EHK megvitatta a 2009. tavaszi félévnek normatíva 

költségvetését (3. csatolt dokumentum), majd 16-0-0 arányú szavazás után elfogadta azt.  

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

részt vett a KOLLOKA-s pályázattal kapcsolatos megbeszélésen, ahol lefektették a 

pályázaton szerzett támogatás pontos felhasználásnak módját. Az erről készült 

emlékeztetőt, beszámolót hamarosan továbbítja a kari kollégiumi felelősöknek is. Paragi 

Miklós részt vett a Kollégiumok Osztály vezetői értekezletén is. Itt szó volt a 

kollégiumokban zajló tűzvédelmi bejárásokról, a megüresedett helyek várólistáról való 

feltöltéséről (Bohák Andrással együtt határozzák majd meg a megüresedett helyek 

feltöltésének menetét); a kollégiumok felújítási tervéről, a kollégiumi beléptető 

rendszerekről; az Üzemeltetési Kézikönyvről és a házirendekről. Maszlavér Gábor 

jelezte, hogy a mai napig sem kerültek kiírásra a február havi kollégiumi térítési díjak. 

Bohák András ezért levelet ír a Kollégiumok Osztálynak melyben azt kéri, hogy a február 

és március havi kollégiumi díjak befizetésének határideje egyaránt 2009. március 15-e 

legyen. 

1.8. Angyal Róbert elmondta, hogy a héten Belső beruházási Bizottsági ülést tartott. Itt a 

Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújítását beszélték meg. 

1.9. Esze Ágnes elmondta, hogy a héten Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol megbeszélték a 

féléves teendőket. 

1.10. Keresztes Péter beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy vannak 

olyan karok, akiknek nincs pénz az analitikájukon, ennek ellenére vannak kötelezettségeik 



 

 

amiket teljesíteni kell. Az EHK 13-0-3 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy 

az EHK rendezi ezen karok adósságát, de cserébe a megelőlegezett összeg 130%-át kell 

majd visszafizetniük idei támogatásukból. Keresztes Péter előterjesztette a 

teljesítményalapú EHK támogatás szétosztására vonatkozó anyagát (4. csatolt 

dokumentum). Az előterjesztés értelmében félévente kerülne sor a számonkérésre. Ebben a 

félévben a már korábban megszokott  (hk-s zh) formájában kerülne kiosztásra az 5 millió 

ft-os összeg. Az anyaghoz az ülésen módosító javaslatok érkeztek: a hallgatói képviselők 

által írt zárthelyi anyaga módosuljon úgy hogy, ne legyen kérdés a Hallgatók által 

fizetendő egyéb díjakról szóló rektori utasításból, 5-5 ponttal emeljük meg a TÜR-re és a 

TJSZ-re vonatkozó kérdések értékét (16-0-0, elfogadva), illetve 5 ponttal csökkenjen az 

általános kérdések témaköre és 5 ponttal emeljük meg a TVSZ-re vonatkozó kérdések 

értékét (10-4-2, elfogadva); karonként két ember kivételével minden szavazati jogú 

hallgatói képviselő eredménye beleszámít a végeredménybe (11-3-2, elfogadva); a 

zárthelyi első, 50% súlyú részében lehet szabályzatokat használni, míg a másik részében 

nem (9-6-1, elfogadva). Ezen módosításokkal együtt végül az EHK 16-0-0 arányban 

elfogadta az előterjesztett javaslatot. 

1.11. Hamvas Mihály elmondta, hogy az Építészmérnöki karról továbbra sem érkezett még 

be a kari TDK eredménye. Bohák András levében kéri dr. Becker Gábort ezen 

mulasztás pótlására. 

1.12. Orbán Balázs elmondta, hogy részt vett egy sporttal kapcsolatos megbeszélésen. Itt szó 

volt arról, hogy a Dunaparti Egyetemek Regattáját kiterjesztik nemzetközivé, illetve 

megegyezés született, hogy alapításának 375. évfordulójára tekintettel mind az idei, mind a 

2010-es regattát az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezi. 

1.13. Maszlavér Gábor beszámolt a hétvégi FEKOSZ ülésről. 

1.14. Domján Zsolt beszámolt az öntevékeny körökkel kapcsolatos történésekről. Elmondta, 

lassan szeretné kiírni az Egyetemi Öntevékeny Körök támogatására vonatkozó 

pályázatokat, így arra kérte az EHK-t, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is szavazzon 

meg erre a célra 500.000 Ft-ot. Az EHK ezt a javaslatot 12-2-2 arányban támogatta.  

 

Egyebek: 



 

 

2.1 Az EHK áttekintette a Szenátus napirendi pontjait. Ezek a következőek: Javaslat a Magyar 

Felsőoktatásért Emlékplakett, valamint a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 

kitüntetésre; „Az Egyetemért” („Pro Universitate”) kitüntetés adományozása; „Az 

Egyetemi Ifjúságért” („Pro Juventute Universitatis”) kitüntetés adományozása; Egyebek. A 

Szenátus ülésén Nagy Roland helyett Kulcsár Bence vesz majd részt. 

2.2 Bohák András külön felhívta a Szenátus tagok figyelmét, hogy a hétfői ülés előtt 12:45-

től József Nádor szobrának koszorúzása lesz, melyen a megjelenés minden tag számára 

kötelező. 

2.3 Medvey Ádám elmondta, hogy részt vett egy megbeszélésen a kollégiumokban kiépítendő 

internethálózatokkal kapcsolatosan. 

 

 

Határozatok: 

9. Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújítása: Az EHK 8.100.000. Ft-ot költ a felújítási keretének 

terhére a Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújítására. Emellett támogatja a további 

karbantartási munkák elvégzését is, annak ütemezéséről a beérkezett ajánlatok áttekintése 

után dönt. (16 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

10. Szabályzatok rendszere: Az EHK felhatalmazta Bohák Andrást, további lépéseket, 

intézkedéseket tegyen azirányban, hogy a hallgatókat érintő szabályzatok egy Complex 

jogtárhoz hasonló rendszerbe kerülhessenek. (16 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

11. Rendkívüli szociális ösztöndíj: Az EHK a beérkezett 18 pályázatból 17-et elfogad és a 

hallgatókat egyszeri 60.000 ft-os támogatásban részesíti, míg 1 pályázatot elutasít. (16 

igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

12. Normatíva költségvetés: Az EHK elfogadta 2009-es év tavaszi félévnek normatíva 

költségvetését. (16 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

13. Teljesítményalapú támogatás kiosztása: Az EHK ebben a félévben a hallgatói képviselők 

által írt tudásfelmérés alapján 5 millió ft-ot oszt szét a karok között. (16 igen- 0 nem- 0 

tartózkodás) 

14. Egyetemi öntevékeny körök támogatása: Az EHK 500.000 Ft-tal támogatja az Egyetemi 

Öntevékeny körök működését (12 igen, 2 tartózkodás, 2 nem) 

 



 

 

 

Szenátusi ülés:                                2009. február 23. (hétfő) 12:45 

Következő EHK ülés:                      2009. február 26. (csütörtök) 18:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:        héten 

Belső Juttér Bizottsági ülés:            2009. február 26. (csütörtök) 14:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés:    héten 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. február 19. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújítása Gál Tibor 

2 Rendkívüli szociális támogatás Rozgonyi Eszter 

3 Normatíva költségvetés 2009. Rozgonyi Eszter 

4 Teljesítményalapú EHK támogatás szétosztása Keresztes Péter 

 


