
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. április 23-án tartott üléséről 

 

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

Hamvas Mihály, Hülber Attila, Kálmán László, Keresztes Péter, Kulcsár Bence, Maszlavér 

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

Kimentését kérte: Orbán Balázs 

 

Az előző ülésen született 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) 

 

 

Beszámolók: 

1.1 Az EHK meghallgatta a gazdasági és műszaki főigazgatói pályázat egyes jelöltjeit, majd 

ismét megvitatta a pályázatokat. 

1.2 Az EHK áttekintette a 2009. április 27-ei Szenátus napirendi pontjait. Ezek a következőek: 

József Nádor Emlékérem adományozása; A 2009. évi egyetemi tanári pályázatok 

elbírálása; A BME Intézményfejlesztési Terv egyes részeinek módosítása, kiegészítése; Az 



 

 

SZFMR Függelékében felsorolt, jogszabály alapján nem feltétlenül a Szenátuson 

elfogadható Szabályzatok Rektori Utasítássá minősítése, illetve  más szabályzatokba 

illesztése; Javaslat a Központi Tanulmányi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatára; 

BME HÖK Alapszabály módosítás; Javaslat a BME kertjében állandó installáció 

létrehozására; Egyebek. 

1.3 Bohák András ismertette a Jogi Osztály módosító javaslatai a HÖK Alapszabállyal 

kapcsolatban (1. csatolt dokumentum). Ezek a következőek: 1§ (3) bekezdése törlésre 

kerül; amennyiben a Kari Hallgatói képviselet Szmsz-ét nem fogadja el az EHK vagy a 

Kari Tanács, úgy az Szmsz törvényességéről a rektor dönt, s a rektor döntésével 

kapcsolatban lehet majd a bírósághoz fordulni; az Öntevékeny Körök 

Felügyelőbizottságába való delegálás helyzetét Mellékletben tisztázzuk; a Kari Szavazási 

Bizottság feladatai visszakerülnek a Szabályzatba; elektronikus szavazás esetén  

szabályozva lesz az anonimitás biztosítása; a Kari Hallgatói Szavazás akkor érvényes, ha a 

szavazásra jogosult hallgatók legalább 20 %-a részt vesz rajta (korábban ez a küszöb 25% 

volt); doktorandusz hallgatók esetében is teljesülnie kell a 20%-os küszöbnek, ugyanakkor 

ha a Szavazás meghosszabbítása után sem sikerül elérni ezt a küszöbszámot, akkor a 

Szavazást érvényesnek kell nyilvánítani; 7§ (11) bekezdésben hozott döntés ellen nem az 

adott Szakkollégium, hanem a hallgató fellebbezhet személyesen.  Ezen módosításokkal az 

EHK 14-0-1 arányban elfogadta a HÖK Alapszabály módosítását. 

1.4 Bohák András beszámolt az elmúlt időszakban történtekről. A vezetői értekezletről (itt is 

a gazdasági és műszaki főigazgatói posztra jelentkezők meghallgatása folyt); az ÉL 

csarnok terveiről; a könyvtárban tartozók késői kiértesítésével kapcsolatban írt leveléről.   

1.5 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a 

Schönherz Zoltán Kollégiumnál lévő parkolók ügye halad, hamarosan belekerül 

használatuk az Üzemeltetési Kézikönyv és Házirendbe; a beléptetőkkel kapcsolatos 

pályázat kiírása jelenleg még nem történt meg; a KOLLOKA-s pályázaton nyert összegek 

80%-át már sikeresen elköltötték a kollégiumok. A Wigner Jenő Kollégium mentorai még 

nem küldtek véleményt a korábbi mentorgyűlésen felmerült ötletekről, így ezt pótolják 

minél hamarabb. Paragi Miklós azt is lemondta, hogy készül egy felmérés a Baross Gábor 

Kollégiumról (állapotáról, fenntartásáról, esetleges felújításáról). A Schönherz Zoltán és 

Kármán Tódor kollégiumok büfépályázatának kiírása halad.  



 

 

1.6 Hülber Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Ismertette az EHK-val a 

tervezett TVSZ módosításokat (2. csatolt dokumentum). Ezek a következőek: a 

felzárkóztatást segítő szabadon választható tárgyak csak 10 kredit értékben számíthatóak 

bele az n*15 –ös korlátozásba; az eddigieknek megfelelően  KTB nem módosíthat a 

javítások és pótlások rendjén; szabályozzák a magasabb és alacsonyabb kreditértékű 

tárgyak akkreditációja miatt felmerült problémákat; a BSC diplomához szükséges tárgyak 

az MSC képzésben nem fogadhatóak el szabadon választható tárgyként; kedvezményes 

tanulmányi rend módosítása. 

1.7 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Előterjesztette a Jó tanuló- 

Jó sportoló pályázat kiírását (3. csatolt dokumentum), amit az EHK 15-0-0 arányban 

elfogadott. Előterjesztette az EBME ösztöndíj kiírását (4. csatolt dokumentum), amit az 

EHK 15-0-0 arányban elfogadott. Emellett előterjesztette a Köztársasági ösztöndíjjal 

kapcsolatos rektori utasítást is (5. csatolt dokumentum). Ebben a vitás kérdés a hallgatók 

rangsorának megállapítása volt. 8-an azt a javaslatot támogatták, hogy létszámarányosan 

osszuk szét a helyeket a karok között, majd a maradék helyeket intézményi listáról töltsük 

fel; 4-en arra szavaztak, hogy a nyertes hallgatókat teljes mértékben intézményi listáról 

állapítsuk meg; 2-en úgy gondolták, hogy a hallgatók felét intézményi listáról , másik felét 

pedig kari listáról kell feltölteni; 2 fő tartózkodott. A megerősítő szavazás után 10-3-2 

arányban elfogadásra került az a javaslat, hogy előbb kari, majd intézményi lista alapján 

állapítjuk meg a nyertes hallgatók listáját. Az EHK végül 15-0-0 arányban elfogadta a 

köztársasági ösztöndíj kiírását.   

1.8 Domján Zsolt beszámolt az öntevékeny körökkel kapcsolatban történtekről. Előterjesztette 

a Női Futball csapat Szmsz-ét (6. csatolt dokumentum), amit az EHK 15-0-0 arányban 

elfogadott. Emellett előterjesztette az Egyetemi Öntevékeny Körök pályázatának 

eredményét (7. csatolt dokumentum). 11 fő arra szavazott, hogy minden esetben a 

megjelölt minimum összeggel támogassuk őket, míg 2-en az optimumra, 1 fő pedig a 

maximum összegre szavazott, 1 fő tartózkodott. Ennek eredményeképp az EHK ebben a 

félévben  496.612 Ft-ot költ az Egyetemi Öntevékeny Körök Támogatására.  

 

 

 



 

 

Határozatok: 

40. HÖK Alapszabály módosítása: Az EHK elfogadta a HÖK Alapszabály módosítását. (14 

igen- 0 nem- 1 tartózkodás)  

41. Jó tanuló-Jó sportoló ösztöndíj: Az EHK elfogadta a Jó tanuló-jó sportoló ösztöndíj 

kiírását.. (15 igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

42. EBME ösztöndíj: Az EHK elfogadta az EBME ösztöndíj kiírását a 2008/09-es tanév 

tavaszi félévére. (15 igen-0 nem- 0 tartózkodás)  

43. Köztársasági ösztöndíj Az EHK egyetért a Köztársasági ösztöndíj kiírásával kapcsolatos 

rektori utasítás tervezettel, és felkéri a Rektort annak kiadására. (15 igen-0 nem- 0 

tartózkodás) 

44. Női Futball csapat Szmsz-e: Az EHK elfogadta a Nő futball csapat egyetemi öntevékeny 

körként való megalakulását. (15 igen-0 nem- 0 tartózkodás) 

45. Egyetemi Öntevékeny Körök pályázata: Az EHK ebben a félévben 496.612 Ft-tal 

támogatja az Egyetemi Öntevékeny köröket. Minden esetben a benyújtott pályázatokat a 

minimumként megjelölt összeggel támogatja. (11 igen- 0 nem- 4 tartózkodás) 

 

 

 

Következő EHK ülés:                      2009.április 30. (csütörtök) 18:00 

Szenátusi ülés:                                  2009. április 27. (csütörtök) 13:00 

 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. április 23. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 



 

 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. HÖK Alapszabály módosítása Bohák András 

2. TVSZ mődosítás Hülber Attila 

3. Jó tanuló- jó sportoló Medvey Ádám 

4. EBME ösztöndíj Medvey Ádám 

5. Köztársasági ösztöndíj Medvey Ádám 

6. Női futball csapat Szmsz-e Domján Zsolt 

7. Egyetemi Öntevékeny Körök pályázata Domján Zsolt 

 


