
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. február 26-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Bohák András, Domján Zsolt, Hamvas Mihály, Hülber Attila, 

Keresztes Péter, Kovács Nándor, Kulcsár Bence, Maszlavér Gábor, Medvey Ádám, Orbán 

Balázs, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter 

Kimentését kérte: Esze Ágnes; Nagy Roland 

Hiányzott: Kálmán László 

Vendég: Kalmár A. Márton (VIK HK elnöke); Dékány Donát, Szatmári Tamás  

 

Az előző ülésen született 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) 

 

 



 

 

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. Bohák András beszámolt az elmúlt héten történtekről. Hétfőn a Szenátusi ülés után részt 

vett egy operatív értekezleten. Itt szó volt a 2009-es költségvetésről. 2009. február 24-én 

szerdán részt vett egy megbeszélésen Andor György általános rektorhelyettes úrral, Tóth 

Tamással, a Planet Leasing tulajdonosával és Vocskó Mátéval egy fedett 

strandröplabdapálya létesítésével kapcsolatosan. A pálya az elképzelések szerint a BME 

Bogdánfy úti sporttelepének területén épülne fel.  

1.2. Bohák András 2009. február 24-én, szerdán Andor György általános rektorhelyettes úr 

társaságában részt vett egy egyeztetésen a XI. kerületi önkormányzattal a BME és ELTE 

tulajdonában lévő Bogdánfy úti sporttelepet érintő Kerületi Szabályozási Tervről. 

1.3. Bohák András 2009. február 24-én részt vett egy egyeztetésen Andor György általános 

rektorhelyettessel és a GTK gazdasági dékánhelyettesével a nyelvoktatás helyzetéről. A 

jövőben tervek szerint a nyelvi órákhoz is hozzárendelnek majd egy kreditértéket (heti 4 

óra- 5 kredit); a csoportok létszámát pedig megemelnék. (A csoportok létszámának 

drasztikus emelését az EHK nem támogatja). 

1.4. Szatmári Tamás és Dékány Donát bemutatta a VIK HK SZMSZ módosításnak 

következtében megvalósult szervezeti változásokat (Kollégiumi Bizottság működését). 

Dékány Donát bejelentette, hogy a Schönherz Kollégium Küldöttgyűlése a héten 

kimondta feloszlását, ezzel a KB HK alá rendeződése lezárult.  

1.5. Hülber Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. A héten tartott egy Belső 

Oktatási Bizottsági ülést, ahol megtárgyalták Jobbágy Ákos oktatási igazgató úr TVSZ 

módosító javaslatait. A szabályzat módosítására azért kerül sor, mert bizonyos egyéb 

szabályzatoknak be kell kerülniük mellékletként (Felvételi Szabályzat nem kerül majd 

bele.). A javaslatok a következőek: az aktív félévek száma*15 kredit-es szűrő nem tűnik 

megfelelőnek (az embereket nem kirúgni kellene az egyetemről, hanem itt tartani őket); 

BSc képzésben résztvevő hallgatóknak az MSc képzésbeli tárgyak felvételének tiltása; a 



 

 

kari tantárgymegfeleltetési táblázatok mindenki számára elérhetővé tétele (így nem 

fordulhat elő, hogy egy hallgató két egymást jórészben átvevő tárgy után is megkapja a 

kreditértéket); a regisztrációs héten a szabadon választható tárgyakról való lejelentkezésről 

(tárgy indításáról való döntést elég legyen a hét közepén meghozni); a pótlások és 

javítások rendjétől lehessen eltérni a KTB-nek. Hülber Attila részt vett egy KTH 

hivatalvezetői értekezleten is. Itt szó volt a tanulmányi ösztöndíjak és a szociális 

ösztöndíjak utalásáról, utalványozásáról; a hallgató saját hibájából történt utólagos 

tárgyfelvételi kérelmek feldolgozásáról (kb 1900 tárggyal kapcsolatban érkezett be 

felvételi vagy törlési kérelem; a következő félévre a szolgáltatási díj mértékének 

átgondolását kéri a KTH; a hallgatók inkább saját hibájuknak ismerik el a tanszék hibáját 

is); MSc képzésbeli hallgatók tanulmányi ösztöndíjával kapcsolatban felmerült 

problémákról; a jegyeltérések bejelentéséről; egy új Neptunos modulról, ami lehetővé 

tenné azt, hogy a hallgatók a Neptun rendszeren keresztül adhassanak be kérvényeket. 

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

Egyetemi Szociális Bizottság javaslatát a 2008/09-es tanév tavaszi félévre vonatkozó 

rendszeres szociális ösztöndíjjal és alaptámogatással kapcsolatban (1. csatolt 

dokumentum). Ennek értelmében idén 21 mester hallgató részesül alaptámogatásban, 

melynek egyszeri összege 89.250 Ft. Azon hallgatók részesülnek rendszeres szociális 

ösztöndíjban, akiknek legalább 25 pontjuk van. A támogatás minimális összege 6.500 Ft, 

maximális összege (mely 100 szociális pont esetén jár) pedig 27.000 Ft. A javaslatot az 

EHK 13-0-0 arányban elfogadta.  

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

részt vett a Kollégiumok Osztály vezetői értekezletén. Itt szó volt a jövő hét folyamán 

esedékes Állami Számvevőszék vizsgálatról; a Kollégiumok Osztály költségvetéséről; 

Budapesten megrendezésre kerülő Sárkányhajó Európa Bajnokság résztvevőinek bizonyos 

kollégiumokban való elhelyezéséről; a Schönherz Zoltán kollégiumban lévő büfé Misz Kht 

által való üzemeltetésének meghosszabításáról; nyári hasznosítással kapcsolatos 

szerződések kiírásáról; a PPP-s kollégiumokban lévő bútorok Kermi minősítésnek jogi 

véleményezéséről; nyár elejére elkészülő kollégiumi beléptető rendszerekről. Paragi 

Miklós elmondta, hogy 2009. július 1-jére várhatóan befejeződik a Kármán Tódor és a 

Schönherz Zoltán kollégiumokban lévő büféhelyiségek kialakítása. Paragi Miklós 



 

 

elmondta, hogy a héten Belső Kollégiumi Bizottságot tartott, ahol ismét áttekintették a 

házirendeket. 

1.8. Orbán Balázs beszámolt a MAFC közgyűlésen történtekről. 

1.9. Hamvas Mihály elmondta, hogy megérkezett hozzá az Építészkaron TDK-zott hallgatók 

eredménye, így most már részükre is kifizetésre kerülhet a TDK ösztöndíj pályázaton 

elnyert juttatás. 

1.10. Domján Zsolt beszámolt az öntevékeny körökkel kapcsolatban történtekről. Elmondta, 

hogy 2009. február 23-án hétfőn részt vett egy MŰSZAK (Műegyetemi szakkollégiumok) 

ülésen Bohák Andrással, ahol áttekintették a szakkollégiumokat érintő Alapszabály 

módosítási terveket.  

1.11. Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-kal kapcsolatban történtekről. Tájékoztatta az 

EHK-t a hétvégi közgyűlés programjáról. Szó lesz a HÖOK költségvetéséről; az 51/2007-

es a hallgatók juttatási és térítési ügyeivel kapcsolatos kormányrendelet módosító 

javaslatairól; az ELTE HÖOK Alapszabály módosító javaslatáról. Maszlavér Gábor 

elmondta, juttatási-térítési bizottsági ülést tartott, ahol arra az elhatározásra jutottak, hogy 

az egyetemek eddigi tapasztalatai alapján kidolgoznak egy egységes, a szociális 

támogatások odaítélésére vonatkozó rendszert.  

1.12. Az EHK megvitatta a GTK HK által benyújtott fellebbezést (2. csatolt dokumentum) a 

hallgatói képviselők tudásfelmérésével kapcsolatban. Első körben az EHK 7-6-0 arányú 

szavazás után nem támogatta a GTK HK javaslatát, azt, hogy a zárthelyinek ne legyen két 

része, teljes egészében a szabályzatok használatának lehetősége nélkül kelljen dolgozni. A 

megerősítő szavazás is 7-6-0 arányt eredményezett, így az EHK elutasította a fellebbezést. 

 

Egyebek: 

2.1 Paragi Miklós elmondta, hogy Medvey Ádámmal és Bohák Andrással tárgyaltak egy 

programozóval, aki átveszi az Egységes Szociális Rendszer karbantartását, fejlesztését; 

illetve elkészíti a közös kollégiumi adatbázist. A pályázati rendszer fejlesztését egy másik 

személy veszi majd át. Kovács Nándor ezzel kapcsolatban felvetette, hogy az OHV 

eredmények és a tárgystatisztika elkészítéséhez is szükség lenne egy internetes rendszerre.  

 

 



 

 

Határozatok: 

15. Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás:.A 2008/09-es tanév tavaszi félévében 20 

hallgató részesül alaptámogatásban, melynek egyszeri összege 89.250 Ft. Rendszeres 

szociális ösztöndíjban azon hallgatók részesülnek, akik legalább 25 szociális ponttal 

rendelkeznek. A támogatási minimum mértéke 6.500 Ft és 27.000 Ft között változik.  (13 

igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

16. GTK HK fellebbezése a HK-s zh-val kapcsolatban: Az EHK elutasította a GTK HK 

fellebbezését a hallgatói képviselők tudásfelmérésével kapcsolatban, így a zárthelyi mégis 

két részből áll majd, ahol az egyik részben lehetőség van a szabályzatok használatára.(7 

igen- 6 nem- 0 tartózkodás) 

 

 

Következő EHK ülés:                       2009. március 5. (csütörtök) 18:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:        héten 

Belső Juttér Bizottsági ülés:            2009. március 5. (csütörtök) 14:00 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. február 26. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Rendszeres szociális támogatás 2008/09 tavasz Rozgonyi Eszter 

2 GTK HK fellebbezése Ürögi Tamás 

 


