
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. április 16-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Bódis Ádám, Bohák András, Gulyás Krisztina, Hamvas Mihály, 

Hülber Attila, Kálmán László, Keresztes Péter, Kulcsár Bence, Maszlavér Gábor, Medvey 

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

Vendég: Kalmár A. Márton, Viszoki Csaba 

Kimentését kérte: Domján Zsolt  

 

Az előző ülésen született 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 

tartózkodás) 

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)  

 

 

 



 

 

Beszámolók: 

1.1 Az EHK megvitatta, megtárgyalta a HÖK Alapszabály módosítását (1. csatolt 

dokumentum). Az EHK 13-0-2 arányban azt a határozatot hozta, hogy a következő módon 

delegál tagokat a Szenátusba: „A Szenátus szavazati jogú tagja a Hallgatói Önkormányzat 

elnöke és rajta kívül tíz, az Egyetemi Hallgatói Képviselet által delegált tag. A delegálás 

során törekedni kell arra, hogy a delegáltak között minden kar képviseltesse magát.” Az 

EHK 15-0-0 rányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy a határozatai kihirdetését 

követő 8 napon belül bármely Kari Hallgatói Képviselet elnöke írásban kérheti az 

Egyetemi Hallgatói Képviselet bármely határozatának újratárgyalását, a Error! Reference 

source not found. bekezdésben rögzített témákban hozott határozatok kivételével. Ezen 

utóbbi kitételt az EHK 11 szavazattal támogatta, 3 ember szerint ez a kitétel csak a Error! 

Reference source not found. a.)-f.) bekezdésben rögzített témákra vonatkozzon, míg 1 fő 

tartózkodott. Szakkollégiumok kollégiumi férőhelyeivel kapcsolatban a következő 

javaslatok merültek fel: „Az Egyetemi Hallgatói Képviselet a kollégiumi felvételi eljárás és 

pontozási rendszer meghatározásának jogát a Kari Hallgatói Képviseletekre ruházza át. A 

Kari Hallgatói Képviselet ezen jogát már nem ruházhatja át más szervezetre. Kivételt 

jelentenek ez alól a nyilvántartásba vett egyetemi és kari szakkollégiumok, melyek részére 

a fenti jog legfeljebb 10%-ban átruházható”; illetve „A fenti jog nem ruházható át, de ha a 

Szakkollégiumi tagok együtt szeretnének lakni, úgy a Kari Hallgatói Képviselet köteles 

ezen kérésnek eleget tenni.” Az első javaslatot 5-en, a másodikat 9-en támogatták, 1 fő 

pedig tartózkodott. Az EHK belső bizottságainak ülései az EHK tagjai számára 

nyilvánosak, a bizottságok létszáma korlátlan vagy a bizottsági ülések nyíltak ugyan, de a 

bizottságok létszáma 6+1 fő. Az első lehetőséget 8-an, a másodikat 5-en támogatták, 2 fő 

tartózkodott. A megerősítő szavazás során 9-0-6 arányban megerősítésre került az első 

javaslat. Az EHK 15-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy a külső 

bizottságok ülésein csak akkor vehet részt EHK képviselő, ha előterjesztő, a bizottság 

vezetője, vagy hivatalból ő az adott kari HK delegáltja.  14-1-0 arányú szavazás után az 

EHK azt a határozatot hozta, hogy a kari lapok kiadásával kapcsolatban az EHK-nak 

továbbra is egyetértési joga van. 11-2-2 arányú szavazás utána tisztújítással kapcsolatban a 

következő határozat született: „A Tisztújítást úgy kell megszervezni, hogy annak 

végeredménye – amennyiben a Szavazást nem kell meghosszabbítani– az alakuló ülést 



 

 

követő egy éven belül megszülessen.” Az EHK végül 15-0-0 arányban elfogadta a HÖK 

Alapszabály módosítását. 

1.2 Bohák András elmondta, hogy a héten visszatörlésre kerültek a vizsgáról való 

távolmaradás esetében a tévesen kiírt különeljárási díjak. Az ilyen problémák elkerülése 

érdekében a Tanulmányi Ügyrend várhatóan módosításra kerül a következő módon: a 

hallgatónak különeljárási díjat kell fizetnie amennyiben ő jelentkezett fel a vizsgára (és 

nem jelentkezett le), de nem jelent meg, illetve nem került beírásra a jegye, és az adott 

tárgy vizsgával végződik. A Belső Oktatási Bizottság is támogatja, hogy az első 

távolmaradás se legyen ingyenes. 

1.3 Bohák András beszámolt a főigazgatói pályázatokkal kapcsolatos fejleményekről. A jövő 

hét folyamán vendégeink lesznek a meghallgatásra behívott főigazgató jelöltek, akik 

szóban is ismertetik majd elképzeléseiket, terveiket. A következő EHK képviselők 

készülnek fel bővebben a pályázatukból: Bódis Ádám, Bohák András, Gulyás Krisztina, 

Hamvas Mihály, Kulcsár Bence.  

1.4 Bohák András ismét részt vett egy egyeztetésen Szabó Mihály KTH igazgatóval. A 

vizsgáról való távolmaradás miatt pluszköltség 40.000 Ft lesz. 2009. május 1-jétől a 

korábban megbeszélteknek megfelelően felvesznek majd egy Neptunos alkalmazottat. Az 

ő bére az év további részére 3.618.000 Ft-ba kerül majd. Az EHK 14-0-1 arányban 

elfogadta ezen összeg kifizetését. 2009. május elején minden ide felvételizett hallgatónak 

levelet küld a KTH, ekkor a Kari Hallgatói Képviseletek is küldhetnek tájékoztató 

anyagokat. Ezen anyagok beérkezési határideje: 2009. április 27. Emellett Bohák András 

elmondta, hogy különböző kari rendezvények esetén lehetőség van csoportos sms-ek 

küldésére is.  

1.5 Bohák András ismét részt vett egy egyeztetésen a nyelvoktatás átalakításával 

kapcsolatban. Az elvek a múltkori ülésen megbeszélteknek megfelelően alakulnak majd. A 

nyilvántartással lesz várhatóan komolyabb probléma. A 2009/2010-es tanév tavaszi 

félévében 10-13 és 16-29 fős kurzusok indulnak majd. Előreláthatólag hétfőn véglegesül 

majd a kurzuskínálat, és regisztrációs hét szerdájától kezdve nem lehet már a kurzusokról 

lejelentkezni, csupán kurzust felvenni. Készül majd egy tájékoztató anyag hallgatók 

részére, amit az elfogadás után hirdetni kell. 



 

 

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

dékánhelyettesi ülésen, ahol megegyeztek abban, hogy a TVSZ módosítása a májusi 

Szenátuson kerül majd elfogadásra. A módosító javaslatok a következőek: szabadon 

választható tárgyak felvétele-leadása a regisztrációs héten, a Kari Tanulmányi Bizottság 

módosíthasson a pótlás és javítás rendjén a TVSZ-ben leírtakhoz képest; a kedvezményes 

tanulmányi rend. Beszéltek még a méltányosság kezeléséről, de megegyeztek abban, hogy 

azt nem kell lerögzíteni TVSZ szinten. A felvételi adatok alapján minden karon nőtt az 

első helyen ide jelentkezők száma, ugyanakkor egyik karon sem akarnak az eddigiekhez 

képest több hallgatót felvenni. Hülber Attila a héten a Belső Oktatási Bizottsági ülést 

tartott, ahol megbeszélték milyen szűréseket kérnek majd a hallgatókkal kapcsolatosan a 

KTH-tól (pl: hanyadik felvételre teljesítik a hallgatók az adott tárgyat). Emellett beszéltek 

különböző az OHV adatokból készíthető statisztikákról (pl: segédanyag esetében hol nincs 

egyáltalán jegyzet, egyéb segédanyag; hol van probléma a számonkérésekkel…). 

1.7 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Továbbra is készül a 

monitoring rendszerrel kapcsolatos specifikáció. Arra kérte a TTK-GTK, VIK, ÉPK, VBK 

karokat, hogy ők is készítsék el a kollégiumi helyiségek beosztásáról szóló táblázatokat. A 

jövő hét folyamán mennek tárgyalni Bohák Andrással a Főigazgató Asszonyhoz, ahol szó 

lesz a Kollégiumok Osztállyal kapcsolatos aktuális kérdésekről.   

1.8 Keresztes Péter beszámolt a gazdaság területén történtekről. Emlékeztette a tagokat, hogy 

2009. április 17-én pénteken 8:00-tól Egyetemi Gazdasági Bizottsági ülés lesz. 2009. 

április 22-én szerdán az EHK ülés után Gazdasági bizottsági ülést tart. Arra kérte a TTK, 

VIK, ÉPK karokat, hogy ők is küldjék be gazdasági beszámolójukat, mert addig nem tud 

elkészülni az EHK 2008-as gazdasági beszámolója.  

1.9 Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-kal kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy 

2009. május 16-án lesz a Közgyűlés, emellett készül az egységes szociális rendszerre 

vonatkozó ajánlás.  

1.10  Nagy Roland beszámolt az Iskolaszövetkezett eddigi működéséről. Bemutatta a gazdasági 

beszámolót, amit ez EHK 15-0-0 arányban elfogadott. 

1.11 Orbán Balázs beszámolt a sportélet területén történtekről. Elmondta, hogy a MAFC 

Alapszabály készítése folyamatban van. A jövő hét folyamán Bohák Andrással együtt 

találkoznak egy lehetséges MAFC elnökjelölttel. 2009. május 13-án 17:30-kor lesz a 



 

 

MAFC Küldöttközgyűlés a Hauszmann utcai sporttelepen. A MAFC-cal kapcsolatos 

teendők a jövőben: Alapszabály módosítás elfogadása; BME Sportkoncepció elfogadása, a 

további helyzet rendezése. Orbán Balázs elmondta azt is, hogy Gazdasági Bizottsági 

ülésen szó volt a 2009-es Egyetemi Napokról (feladatszétosztás MISZ-EHK). 

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

kiírása, illetve rendes pályázati kiírást kell készíteni a Jó tanuló- Jó sportoló ösztöndíjhoz.  

  

Egyebek: 

2.1 HÖK Alapszabály mellékleteinek megírásáért a következő személyek felelősek: Műszak 

Charta, Öntevékeny Körök nyilvántartása- Domján Zsolt, Műsajt- Hamvas Mihály, EHK 

Ügyrend- Keresztes Péter és Bohák András, HKT-Kálmán László, Bizottságok 

nyilvántartása, Szavazás menete -Bohák András. Hülber Attila vállalta, hogy ajánlást 

készít a Kari Hallgatói Fórumok Ügyrendjéről.  

2.2 A KSK Hallgatói Fórumán és Szavazásán Maszlavér Gábor és Rozgonyi Eszter, a TTK-

én Angyal Róbert, míg a VBK-én Kulcsár Bence és Nagy Roland vesznek részt. Ezt az 

EHK 15-0-0 arányban elfogadta.  

2.3 Balatonlellei nyitó hétvége: 2009. június 12-14.  

2.4 Keresztes Péter és Maszlavér Gábor egy új koncepciót készít az idei nyári EHK tábor 

programtervére.  

2.5 15-0-0 arányú szavazás után Angyal Róbert helyett Bódis Ádám lett a Szenátus Oktatási 

Bizottság új tagja. 

2.6 A hétvégén megrendezésre kerülnek az Építészkari Napok, vasárnaptól a GTK Kari Napok, 

és jövő hét szerdától a Vásárhelyi Napok. Ezen rendezvényeken minden HK-st és EHK-st 

szívesen látnak. 

2.7 2009. április 29-én Jogorvoslati Bizottsági ülés lesz, ahol a hallgató tagok a következőek: 

Hamvas Mihály, Maszlavér Gábor, Orbán Balázs. Ezt az EHK 15-0-0 arányú szavazás 

után elfogadta.  

2.8  A Jegyzetbizottság elnökének tájékoztatása szerint a közeljövőben jegyzetbizottsági ülés 

várható. Az EHK 15-0-0 arányú szavazás után a Jegyzetbizottságba Bohák Andrást, 

Keresztes Pétert és Kulcsár Bencét delegálta. 



 

 

2.9 Az Egyetemi Gazdasági Bizottság ülésén Angyal Róbert helyett Gulyás Krisztina vesz 

részt. 

 

Határidők: 

1. 2009. április 27: Ide felvételiző hallgatók részére küldendő tájékoztató anyagok 

beküldése. 

 

Határozatok: 

34. HÖK Alapszabály módosítása: Az EHK elfogadta a HÖK Alapszabály módosítását. (15 

igen- 0 nem- 0 tartózkodás)  

35. Alkalmazott a Neptun üzemeltetésen: Az EHK 3.618.000 Ft-ot költ majd egy Neptun 

üzemeltetésen dolgozó alkalmazott bérére, aki elsősorban a HÖK kéréseit teljesíti majd. (14 

igen- 0 nem- 1 tartózkodás) 

36. Iskolaszövetkezet gazdasági beszámolója: Az EHK elfogadta az Iskolaszövetkezet 

gazdasági beszámolóját. (15 igen-0 nem- 0 tartózkodás)  

37. Szenátusi Oktatási Bizottsági tagság: Angyal Róbert helyett Bódis Ádám lett a Szenátus 

Oktatási Bizottság új tagja. (15 igen-0 nem- 0 tartózkodás) 

38. Jogorvoslati Bizottsági tagság: 2009. április 29-ei Jogorvoslati Bizottsági ülés hallgató 

tagjai Hamvas Mihály, Maszlavér Gábor, Orbán Balázs (15 igen-0 nem- 0 tartózkodás) 

39. Jegyzetbizottsági tagság: Az EHK a Jegyzetbizottság várható, következő ülésére Bohák 

Andrást, Keresztes Pétert és Kulcsár Bencét delegálta. (15 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

 

 

 

 

Következő EHK ülés:                      2009.április 22. (szerda) 17:00 

Belső Pályázati Bizottsági ülés:       2009. április 23. (csütörtök) 14:00 

Belső Beruházási Bizottsági ülés:   2009. április 20. (hétfő) 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:        2009. április  21. (kedd) 

Belső Gazdasági Bizottsági ülés:       2009. április 22. (szerda) 



 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. április 16. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. HÖK Alapszabály módosítása Bohák András 

 


