
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

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

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Bódis Ádám, Bohák András, Domján Zsolt, Gulyás Krisztina, 

Hamvas Mihály, Kálmán László, Keresztes Péter,  Kulcsár Bence, Maszlavér Gábor, Medvey 

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

Késett: Keresztes Péter 

 

Az előző ülésen született 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) 

 

Beszámolók: 

1.1 Az EHK köszöntötte két új tagját Gulyás Krisztinát a Természettudományi Kar és Bódis 

Ádámot az Építészmérnöki Kar delegáltját. 

1.2 Bohák András beszámolt az elmúlt időszakban történtekről. Részt vett egy vezetői 

értekezleten. Itt szó volt Kalina Ernő SZFMR módosításáról; az egyetemen zajló MAB 

látogatásokról; a készülő KTH SZMSZ-ről; a költségvetésről; a Műegyetemi 

ajándékboltról; a Nukleáris Technika Intézetről; az egyetemi nyelvoktatás helyzetéről; a 

lakhatási támogatás adataival kapcsolatos problémákról. 

1.3 Bohák András és Orbán Balázs részt vettek 2009. március 10-én a MAFC ülésén. Itt 

korábbi egyeztetések ellenére vita alakult ki a Sportkoncepcióról, melynek végén a MAFC 

elnöksége az Egyetem által ajánlott megegyezés elutasítása mellett döntött.  



 

 

-Keresztes Péter megérkezett- 

1.4 Bohák András előterjesztette javaslatát a Complex szabályzatkezelő rendszer kiépítésére 

(1. csatolt dokumentum). Az EHK hozzájárul a következő szabályzatok felviteléhez: TVSZ 

és értelmezései, TJSZ, Tanulmányi Ügyrend, Pénzügyi Ügyrend, és egyéb a hallgatókat 

érintő szabályzatok. Az EHK 16-0-0 arányú szavazás úgy döntött, hogy a korábban 

elfogadott kiadási terve módosul; 310.000 Ft-ot költ a Complex rendszer kiépítésére.  

1.5 Hülber Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a Belső 

Oktatási Bizottság a jövő hét folyamán véleményezi az oktatási dékánhelyettesek által 

küldött TVSZ módosító javaslatokat. Bohák András és Hamvas Mihály elkészítették az 

OHV kitöltöttségi adatokat (2. csatolt dokumentum). Idén kb. 10%-kal nőtt a kitöltöttség; 

ami azt jelenti, hogy a kérdőívek 32,13%-át töltötték ki a hallgatók. 

1.6 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. Elmondta, hogy a 

jövő heti ülésre a Belső Juttér Bizottság elkészíti a jegyzettámogatás felhasználására tett 

javaslatát (informatikai struktúra megteremtése bizonyos órák videóra vételéhez és 

tárolásához; hallgatók által készített jegyzetek tárolásához). Bohák András elmondta, 

hogy Ács Tamás a Demján Sándor Alapítvány képviselője egyenlőre elzárkózott a 

Demján Sándor kiegészítő szociális ösztöndíj kiosztási módjának átdolgozásáról. 

Ugyanakkor a Belső Juttér Bizottság elkészít egy módosító javaslatot, és utána 

visszatérünk a kérdésre. Rozgonyi Eszter részt vett a KTH hivatalvezetői értekezleten. Itt 

szó volt az különeljárási díjak kirovásáról (nemteljesített kreditek; vizsgáról való 

távolmaradás; ismétlő javítóvizsgadíj); a költségtérítések kirovásáról; az adóigazolásokról; 

a hamarosan bevezetésre kerülő új Neptun modulról (a hallgatói kérvények kezelése, 

leadása a Neptun rendszeren keresztül történik majd). 

1.7 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Beszélt a KOLLOKA 

pályázatról; a Kollégiumok Osztály költségvetésének felülvizsgálatáról; a Martos Flóra 

Kollégium felújításával kapcsolatos minisztériumi támogatásról. Paragi Miklós elmondta 

azt, is hogy Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott ahol a Kollégiumi Házirendekről és a 

kollégiumi adatbázisról beszéltek. 2009. március 18-án 19:00 Külső Kollégiumi 

Bizottsági ülést tart.  

1.8 Keresztes Péter beszámolt az Egyetemi Doktori Tanácson történtekről. Itt szó volt a 

Doktori Iskolák Akkreditációja miatti felülvizsgálatokról; illetve a doktorjelölti 



 

 

ösztöndíjról. Keresztes Péter beszámolt a gazdasági területen történtekről is. Az EHK 16-

0-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy a korábbi szóbeli megegyezéseknek 

megfelelően a szakkollégiumok tavalyi pályázatai során felmerülő rezsiköltséget az adott 

szakkollégiumért felelős Kari Hallgatói Képviselet vállalja. 

1.9 Angyal Róbert beszámolt a beruházás területén történtekről. Elmondta, hogy megérkezett 

a Telmex cég ajánlata a K-E-R épületi bútorokkal kapcsolatosan.  

1.10 Maszlavér Gábor beszámol a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy a mentorprogram 

ismét működni fog (azt szeretné, hogy minden karról legyen 1-1 mentor). A Kari Hallgatói 

Képviseleteknek 2009. március 19 12:00-ig kell elküldeni a tavaszi HÖOK vezetőképzőn 

résztvevők listáját Maszlavér Gábornak. Nagy Roland vállalta a közös lejutás 

megszervezését.  

1.11  Hamvas Mihály beszámolt a TDK-val kapcsolatban történtekről. Azt a javaslatot tette, 

hogy a MŰHAL utólag 200.000 Ft-tal növelje a 2008-as TDK konferenciával kapcsolatban 

kiírt ösztöndíj pályázat keretét. Ezt az EHK 14-0-2 arányban támogatásra ajánlotta a 

MŰHAL kuratóriuma felé. Hamvas Mihály azt is kérte, hogy a Pályázati Bizottság 

készítse el az OTDK-ra utazók támogatásával kapcsolatos pályázatot. 

1.12  Orbán Balázs beszámolt a sport területén történtekről. Az EHK 16-0-0 arányú szavazás 

után azt a határozatot hozta, hogy 50.000 Ft-tal támogatja a Műegyetemi Röplabda 

bajnokságot (ez a terembérletet és az érmeket foglalja magában). Idén az EHK lesz az 

Egyetemi Tájékozódási Sportok Fesztiváljának főszponzora, így 16-0-0 arányú szavazás 

után úgy döntött, hogy 150.000 Ft-tal támogatja a rendezvényt. 

1.13  Kálmán László beszámolt a HKT-vel kapcsolatos történésekről. Elmondta, hogy a 

testület ismét Dienes Ádámot választotta elnökének; illetve készülnek a Külügyi Börzére 

és az Állásbörzére. 

1.14  Domján Zsolt elmondta, hogy a jövő héten kiírásra kerülnek az egyetemi öntevékeny 

körök támogatásával kapcsolatos pályázatok.  

1.15 Medvey Ádám arra kérte a kari képviselőket, hogy 2009. március 18-a délig küldjék el 

neki az EFOTT kapcsolattartók elérhetőségeit.  

1.16  Nagy Roland beszámolt az Iskolaszövetkezettel kapcsolatos történésekről. Elmondta, 

hogy elkészült a tanszékek és vállalatok részére az Iskolaszövetkezetről szóló 



 

 

marketinganyag. Emellett tájékoztatta ez EHK-t arról is, hogy a MŰISZ ismét beperelte 

névhasználata miatt az Iskolaszövetkezetet.  

 

 

 

Egyebek: 

2.1 Bohák András elmondta, hogy a következő ülés vendége lesz Andor György általános 

rektorhelyettes úr. Így ezen az ülésen minden kari HÖK elnököt szívesen látunk.  

2.2 Bohák András elmondta azt is, hogy a HÖK Alapszabály módosítása az eredeti tervekkel 

ellentétben nem a márciusi, hanem az áprilisi Szenátusra készül majd el. 

2.3 2009. március 19-éig minden kari Hallgatói Képviseletnek el kell döntenie, hogy mikor 

kívánja tartani HK hétvégéjét és Gólyatáborát a nyár folyamán a Balatonlellei Ifjúsági 

Táborban. 

2.4 15-1-0 arányú szavazás után Kovács Nándor helyett Bódis Ádám lett a Tudományos 

Bizottság új tagja. 16-0-0 arányú szavazás után a Tudományos Bizottság 2009. március 18-

ai ülésén Hamvas Mihály és Hülber Attila helyett Bohák András és Kulcsár Bence 

vesznek részt. 

 

Határozatok: 

17. Complex rendszer: Az EHK módosítja a korábban elfogadott kiadási tervét, és 310.000 Ft-

ot a Complex szabályzatkezelő rendszer kiépítésére fordít. (16 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

18. Szakkollégiumi pályázatok: A szakkollégiumok által elnyert pályázatok rezsiköltsége 

minden esetben az adott Kari Hallgatói Képviseletet terheli. (16 igen- 0 nem- 1 

tartózkodás) 

19. TDK támogatása: Az EHK a MŰHALL-on keresztül 200 000 Ft-tal támogatja a TDK-t. 

(14 igen- 0 nem- 2 tartózkodás) 

20. Műegyetemi röplabdakupa: Az EHK 50.000 Ft-tal támogatja a 2008/09-es tanév tavaszi 

félévben a Műegyetemi Röplabdakupát. (16 igen- 0 nem- 0 tartózkodás). 

21. Tájékozódási sportok fesztiválja: Az EHK idén, mint főszponzor 150.000 Ft-tal támogatja 

az Egyetemi Tájékozódási Sportok Fesztiválját. (16 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 



 

 

22. Tudományos Bizottsági tagság: Bódis Ádám lett a Tudományos Bizottság új tagja.(15 

igen- 1 nem- 0 tartózkodás).  

 

Határidők:  

1. 2009. március 19. 12:00 : A tavaszi HÖOK vezetőképzőn résztvevők listájának elküldése 

Maszlavér Gábornak. 

2. 2009. március 18. 12:00: EFOTT kapcsolattartók elérhetőségeinek elküldése Medvey 

Ádámnak. 

3. 2009. március 19.: A Balatonlellei Ifjúsági Táborban való részvételi igény elküldése. 

 

 

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

Belső Oktatási Bizottsági ülés:        2009. március 17. (kedd) 

Belső Juttér Bizottsági ülés:            2009. március 19. (csütörtök) 18:00 

Belső Pályázati Bizottsági ülés:       2009. március 17. (kedd) 

Külső Kollégiumi Bizottsági ülés:   2009. március 18. (szerda) 17:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés:       2009. március 18. (szerda) 17:00 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. március 12. 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Complex szabályzatkezelő rendszer kiépítése Bohák András 

1 OHV kitöltöttség 2008/09 őszi félévnek kérdőívei Bohák András 

 


