
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. április 9-én tartott üléséről 

 

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

Hülber Attila, Kálmán László, Kulcsár Bence, Maszlavér Gábor, Medvey Ádám, Nagy Roland, 

Orbán Balázs, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter  

Kimentését kérte: Hamvas Mihály, Keresztes Péter 

 

Az előző ülésen született határozatok: 

 

Határidők: 

1. 2009. április 9. : kötelező tárgyak listájának beküldése Hülber Attilának. 

 

Beszámolók: 

1.1 Bohák András beszámolt az operatív értekezleten történtekről. Itt szó volt a költségvetés 

szavazásakor felmerült kisebb súrlódások tisztázásáról; a MAB akkreditáció eredményéről. 

1.2 Bohák András részt vett egy egyeztetésen Moson Péterrel a Természettudomány Kar 

dékánjával. Beszéltek az ide jelentkezett hallgatóknak küldendő tudásfelmérésről, amit a 

TTK készít majd el. Emellett szó volt egy esetleges bevezető matematika tárgy indításáról, 

az elsősök tudásának felméréséről a regisztrációs héten. 

1.3 Bohák András emellett beszámolt a Szabó Mihály KTH igazgatójával folytatott 

egyeztetéséről is. Megbeszélték, hogy lesz a KTH-ban egy alkalmazott, aki elsősorban a 

HÖK kéréseit teljesíti majd. Emellett egyeztettek a vizsgáról való távolmaradással 

kapcsolatosan felmerült probléma megoldásáról. Hosszú távon a következő lehetőség van: 

amennyiben a hallgató távolmarad a vizsgáról és ezt a Neptun rendszerben is jelzik, úgy a 

hallgatónak kell fizetnie különeljárási díjat, amennyiben a hallgatóknak nincs beírva jegye, 

de felvette a vizsgát, úgy a tanszéknek kell fizetnie, az első távolmaradás esetlegesen 

ingyenes. A mostani helyzetben a következő megoldást követjük: amennyiben a 

hallgatónak van felvett vizsgája, de nem beírt jegye, úgy esetükben nem kerül sor 

visszatörlésre; azon hallgatók esetében, akik tényleg távol maradtak a vizsgáról, az első 



 

 

alkalom visszatörlésre kerül. Amennyiben egy hallgató már befizette a különeljárási díjat, 

úgy részére visszafizetésre kerül az összeg. Az EHK 14-0-0 arányban elfogadta, hogy a 

visszatörlés miatt keletkezett plusz munka költségét kifizeti a KTH részére. 

1.4 Bohák András részt vett egy egyeztetésen Andor György általános rektorhelyettes úrral és 

a Nyelvi Intézet képviselőivel. A következő alapelveket fektették le: a kuponos rendszer 

valósul majd meg, amelynek eredményeképp az osztatlan képzésbeli hallgatók 12, a BSC-s 

hallgatók 8, az MSC-sek pedig 4 kupont kapnak majd. A kiscsoportos kurzusok 3, míg a 

nagycsoportos kurzusok 2 kupont érnek majd. A jelenlegi hallgatók a következő szabály 

szerint kapnak majd kupont: (TVSZ szerint mennyi jár nekik - amennyit már 

teljesítettek)*2. Ezt az elvet az EHK 13-0-1 arányban elfogadta. A nyelvi tárgyak 

egységesen 4 kreditet érnek majd, és nem teljesítésük esetén 14.400 Ft különeljárási díjat 

kell fizetni. Ezt az EHK 11-3-0 arányban elfogadta. Természetesen a hallgatók 

vásárolhatnak további kuponokat, majd egy meghatározott összegért. A korábbi 

csoportbeosztás megszűnik majd, a hallgatók tudásszintjüket a félév elején egy online teszt 

megírásával saját maguk mérhetik fel. Előzetes tervek szerint 8 illetve 16 fő alatt nem 

indulnak el a nyelvi kurzusok. 

1.5 Bohák András beszámolt a MAFC-cal kapcsolatos történtekről is. Készül a MAFC 

Alapszabály módosítása, amivel kapcsolatban különböző tárgyalásokat folytattak. Orbán 

Balázs elmondta, hogy a kari DSK elnökökkel megbeszéléseket folytat ezen témában. A 

felvázolt koncepció jelenleg minden képviselőnek elnyerte tetszését. 

1.6 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. A hétfői napon részt vett a 

Baross Gábor Kollégiumban zajló mentorgyűlésen. Emellett Belső Kollégiumi Bizottsági 

ülést tartott, ahol szó volt a Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat módosításáról (2 hét múlva 

érkezik be a javaslat). Készül a monitoring rendszerrel kapcsolatos specifikáció. A kari 

HK-k el kell készíteniük, hogy a kollégiumokban melyik helyiségnek mi a beosztása (ezek 

alapján készül majd el, hogy ki mely helységekről vihet fel hibákat a monitoring 

rendszerbe). A mai nap folyamán részt vett egy Kollégiumok Osztály Vezetői 

Értekezleten. Itt szó volt a Professzori Vendégházról (visszamondja bérlését az 

üzemeltető); a Kármán Tódor és Schönherz Zoltán Kollégiumok-beli bútorok Kermi 

vizsgálatáról (egyenlőre nem történik majd előrelépés az ügyben); Schönherz Zoltán 

Kollégiummal kapcsolatos beázási problémákról; a korábbi minisztériumi támogatásról; 



 

 

beléptető rendszerekkel kapcsolatos pályázat kiírásáról; a várólisták állásáról. Domján 

Zsolt előterjesztését (1. csatolt dokumentum) az EHK 14-0-0 arányban elfogadta. Ennek 

értelmében a kollégiumi mentorok  a kollégiumi területén lévő, nem a Kollégiumok 

Osztály tulajdonát képező eszközökhöz be és kiviteli engedélyt adhassanak; illetve 

engedélyezhessenek esti rendezvényeket.  

1.7 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttatási-térítési területen történtekről. Előterjesztette a 

nyelvvizsgadíj visszatérítésével kapcsolatban az egy hallgatóra jutó támogatás értékét (2. 

csatolt dokumentum). Ennek értelmében minden hallgató esetében minimum az egy főre 

jutó, igénybe vehető támogatás mértéke: nyelvi követelmény a mindenkori BME 

nyelvvizsga áron* 1,5-tel. Ezt az EHK 13-0-1 arányban elfogadta. 

1.8 Hülber Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy eddig csak a 

GTK, ÉPK és VIK karok küldték el neki a kötelező tárgyak listáját. A többieknek a lista 

beküldésének határideje: 2009. április 14. 

1.9 Az EHK 14-0-0 arányban elfogadta a TTK HK SZMSZ módosítását (3. csatolt 

dokumentum).  

1.10  Medvey Ádám elmondta, hogy készül az EBME és Köztársasági ösztöndíj pályázatok 

kiírása.  

1.11  Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK vezetőképző tapasztalatairól.  

1.12  Nagy Roland elmondta, hogy az Iskolaszövetkezet részt vett az Állásbörzén. Az 

Iskolaszövetkezet gazdasági beszámolója a következő EHK ülésre készül majd el.  

 

Egyebek: 

2.1 Az EHK honlap felelőse Bódis Ádám lett. 

2.2 A Belső Beruházási Bizottság ülésén beszéljen a Balatonlellei Ifjúsági Tábor nyári 

beosztásáról. 

 

Határozatok: 

28. Vizsgáról való távolmaradás: Az EHK kifizeti az első vizsgáról távolmaradó hallgatók 

esetében kiírt különeljárási díjak visszatörlése miatt keletkezett plusz munkáját a KTH-

nak. (14 igen- 0 nem- 0 tartózkodás)  



 

 

29. Nyelvtanulási lehetőségek átalakítása: A jelenlegi hallgatók a következő szabály alapján 

kapnak kupont: (TVSZ szerint mennyi jár nekik - amennyit már teljesítettek)*2. (13 igen- 

0 nem- 1 tartózkodás) 

30. Nyelvtanulási lehetőségek átalakítása: A nem teljesített nyelvi tárgyak után fizetendő 

különeljárási díj összege 14.400 Ft. (11 igen- 3 nem- 0 tartózkodás ) 

31. Kollégiumi mentorok feladatköreinek módosítása: A kollégiumi mentorok a kollégiumi 

területén lévő, nem a Kollégiumok Osztály tulajdonát képező eszközökhöz be és kiviteli 

engedélyt adhatnak; illetve engedélyezhetnek esti rendezvényeket. (14 igen- 0 nem- 0 

tatózkodás) 

32. Nyelvvizsgadíj visszatérítés: Az egy főre jutó visszaigényelhető nyelvvizsgadíj értéke 

másfélszerese a képzési követelménynek megfelelő nyelvvizsga mindenkori BME 

nyelvvizsgadíj árainak (13 igen- 0 nem – 1 tartózkodás) 

33. TTK HK SZMSZ: Az EHK támogatja a TTK HK SZMSZ módosítását. (14 igen-0 nem- 0 

tartózkodás)  

 

Határidők: 

1. 2009. április 14. : kötelező tárgyak listájának beküldése Hülber Attilának. 

2. 2009. április 15. 12:00: HÖK Alapszabály módosító javaslatainak beérkezési határideje. 

 

 

Következő EHK ülés:                      2009.április 16. (csütörtök) 18:00 

Belső Pályázati Bizottsági ülés:       2009. április . (csütörtök) 15:00 

Belső Beruházási Bizottsági ülés:    héten 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:        2009. április  14. (kedd) 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. április 9. 



 

 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Kollégiumi mentorok feladatköreinek módosítása Domján Zsolt 

2. Nyelvvizsgadíj visszatérítés Rozgonyi Eszter 

3, TTK HK SZMSZ módosítás Gulyás Krisztina 

 


