
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. április 30-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Bódis Ádám, Bohák András, Domján Zsolt, Hülber Attila, 

Kálmán László, Keresztes Péter, Kulcsár Bence, Maszlavér Gábor, Medvey Ádám, Orbán 

Balázs, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter  

Kimentését kérte: Gulyás Krisztina, Hamvas Mihály, Nagy Roland 

Késett: Domján Zsolt, Medvey Ádám 

 

Az előző ülésen született 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 496.612Ft-tal támogatja 

az Egyetemi Öntevékeny köröket. Minden esetben a benyújtott pályázatokat a 

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

 

 

Beszámolók: 

1.1 Bohák András beszámolt az elmúlt időszakban történtekről. Elmondta, hogy az operatív 

értekezleten ismét a gazdasági és műszaki főigazgató posztra beérkezett pályázatok 



 

 

jelöltjeiről volt szó. 2009. április 28-án (kedden) részt vett a Jegyzetbizottság ülésén, ahol a 

Műegyetemi Kiadó helyzetéről; illetve az elsősöknek ajánlott tankönyvcsomagról volt szó. 

-Domján Zsolt és Medvey Ádám megérkezett- 

1.2 Bohák András beszámolt a nyelvoktatás helyzetéről tartott egyeztetésről. A Gépészkari 

Hallgatói Képviselet fellebbezést adott be a nyelvi tárgyakra kirótt magasabb összegű 

különeljárási díj miatt. Az EHK megvitatta a fellebbezést és végül 13-0-0 arányú szavazás 

után a következő határozatot hozta. Az EHK felhatalmazza Bohák Andrást, hogy 

amennyiben el tudja érni, úgy az elégtelen jegyet szerző hallgató esetében a különeljárási 

díj értéke 4800 Ft legyen, míg a tárgyat egyéb okból nem teljesítő hallgatók esetében 

továbbra is 14400 Ft. Amennyiben ezt most mégsem kerül bevezetésre, úgy 2009/10-es 

tanév tavaszi félévétől legyen így. A fent említett egyeztetésen lerögzítették, hogy a 

bevezetett szabályok miatt a kurzus oktatójának és időpontjának a Neptun rendszerben 

rögzítettnek kell lennie, különben a hallgatónál nem történik kuponlevonás, és nem kell 

különeljárási díjat sem fizetnie. A KTH honlapján közzéteszi majd, hogy a hallgatóknak 

hány kupon áll még rendelkezésükre. 13-0-0 arányú szavazás után az EHK a következő 

határozatot hozta a nyelvi tárgyak leadásával kapcsolatban. Az EHK véleménye szerint a 

nyelvi tárgyak esetében a regisztrációs hét csütörtök reggelén kerüljön sor a kurzusindulás 

feltételeinek ellenőrzésére. Innentől kezdve a hallgatók már ne adhassanak le nyelvi 

tárgyakat, csak felvételre legyen lehetőség. A Nyelvi Intézet ezután is indíthat új 

kurzusokat, de ezekben az esetekben nem kell garantálni az oktató személyét, és azt sem, 

hogy végül elindulnak a kurzusok. Hamarosan elkészül a változásokat leíró anyag, amit 

majd hirdetnünk kell a hallgatóknak.  

1.3 Bohák András egyeztetett Andor György általános rektorhelyettes úrral az ÉL csarnok 

EHK-t érintő költségeivel kapcsolatban. Megegyeztek abban, készül majd egy 

megállapodás, ami pontosan lerögzíti kinek, mikor és mekkora összeget kell fizetnie. Ezzel 

kapcsolatosan az EHK arra kérte Bohák Andrást, hogy készüljön egy kimutatás az ÉL 

csarnok kiürítésének költségeiről. 

1.4 Bohák András elmondta, hogy várhatóan a jövő hét folyamán lesz a K épületi bejárás az 

EHK által érdekelt területeken. Ezen minden EHK-st szívesen lát.  

1.5 Angyal Róbert beszámolt a beruházások területén történtekről. Elmondta, hogy néhány 

cég bútorajánlatát már megtekintették, és hamarosan sor kerül a nyertes kiválasztására. A 



 

 

Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújításának első üteme hamarosan indul. A felújítás második 

ütemében a következő felújítások történnek majd: a nagyterem táborvezetői oldalának 

homlokzatcseréje; két vízvégpont létesítése, stégbővítés; a parton zuhanyzóm létesítése, a 

sportpálya körüli háló kicserélése. Ezen második ütem terveinek kiírását az EHK 13-0-0 

arányban támogatta. A jövőben sor kerülhet a tábori vizesblokkok felújítására is. Angyal 

Róbert elmondta, hogy az egyetem területén lesznek majd új biciklitárolók. 

1.6 Kulcsár Bence elmondta, hogy az ide jelentkező hallgatók részére a KTH kiküld majd egy 

értesítést annak a honlapnak az elérhetőségéről, ahol tudásfelmérő teszteket tölthetnek ki 

(persze karonként különbözőeket az oktatási dékánhelyettessel vagy a kari HK elnökkel 

egyeztetve).  

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

rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat eredményét (1. csatolt dokumentum). Az EHK 13-

0-0 arányú szavazás után a beérkezett 8 pályázatból 8-at támogat, és részükre egyszeri 

60.000 Ft-os juttatást ítél meg. Rozgonyi Eszter beszámolt a KTH Hivatalvezetői 

Értekezleten történtekről is. Itt szó volt arról, hogy a Neptun elektronikus kérvénykezelő 

rendszere hétfőtől indul (ezt hirdetni kell a hallgatók felé); illetve elkészültek az 

ösztöndíjkorekciós listák (a végső listákat hétfő estig kell eljuttatni a KTH-ba). 2009. 

május 6-án Külső Szociális Bizottsági ülést tart. 

1.8 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a 2009. 

május 6-án (szerdán) 10:00-tól Belső Kollégiumi bizottsági ülést tart. Kérte a gépész és 

villanykari EHK-sok részvételét az ülésen, ugyanis szó lesz a büfépályázatokról, 

kollégiumi mentor-hallgató gondnok pályázatokról; házirendekről; nyári kollégiumi 

díjakról. Emellett 2009. május 6-án 19:00-tól Külső Kollégiumi bizottsági ülést tart szintén 

a fenti témákban. A következő kollégiumok még mindig nem küldték el Paragi 

Miklósnak a kollégiumi helyiségek besorolására vonatkozó javaslatukat: Wigner Jenő 

Kollégium, Matos Flóra Kollégium, Kármán Tódor Kollégium, Schönherz Zoltán 

Kollégium és Bercsényi Kollégium.  

1.9 Maszlavér Gábor elmondta, hogy a HÖOK Közgyűlés 2009. május 15-16-án lesz 

Debrecenben. 2009. május 6-ig kell elküldeni neki a jelentkezők listáját.  

1.10  Orbán Balázs beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy a héten több 

egyeztetést folytatott Sárközy Tamás professzor úrral a MAFC Alapszabállyal 



 

 

kapcsolatban. Emellett a HSB is tárgyalta a fenti Alapszabályt. Arra kérte a kari 

képviselőket, hogy a kari HK elnök hivatalos levélben tájékoztassa az EHK elnökét arról, 

ki a kari HSB delegált. MAFC közgyűlés időpontja: 2009. május 13. 17:30. Orbán Balázs 

beszámolt a rendezvényekkel kapcsolatban történtekről is. Elmondta, hogy az első BME 

Fesztivál megbeszélésre 2009. május 14-én 16:00-tól kerül sor. 

1.11  Kálmán László előterjesztette a HKT SZMSZ-ét (2. csatolt dokumentum), amit az EHK 

egyhangú 13-0-0 arányú szavazás után elfogadott. Ez az SZMSZ a HÖK Alapszabály 

mellékletét képezi. 

 

Egyebek: 

2.1 Bohák András elmondta, hogy elkészült a todo.sc.bme.hu honlap, ahol pontosa nyomon 

lehet majd követni kinek, mit, mikorra kell megcsinálnia. 

2.2 Kulcsár Bence elmondta, hogy a videós projektről Műhely-cikk készült. 

2.3Hülber Attila kérte, hogy üljön össze ismét a teljesítmény alapon szétosztott KHK 

támogatással kapcsolatos bizottság.  

 

 

Határozatok: 

46. Gépészkari Hallgatói Képviselet fellebbezése: Az EHK elfogadta a GHK módosító 

javaslatát, mely szerint amennyiben ez már most kivitelezhető, úgy a nyelvi tárgyak 

esetében az elégtelen jegyet szerző hallgatók 4800 Ft különeljárási díjat fizessenek, míg a 

tárgyat egyéb okból nem teljesítő hallgatók 14400 Ft-ot. (13 igen- 0 nem- 0 tartózkodás)  

47. Nyelvi tárgyak kurzusellenőrzése: Az EHK elfogadta, hogy a nyelvi tárgyakkal kapcsolatos 

kurzusindulási feltételek ellenérzése a regisztrációs hét csütörtökén történjen meg. Innentől 

kezdve nem lehet már nyelvi tárgyakat leadni, csak felvenni. (13 igen- 0 nem- 0 

tartózkodás) 

48. Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújítása: Az EHK megszavazta, hogy készüljön el a 

Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújításával kapcsolatos második ütem pályázati kiírása. (13 

igen-0 nem- 0 tartózkodás)  



 

 

49. Rendkívüli szociális ösztöndíj: Az EHK megszavazta, hogy a beérkezett 8 pályázatból 

mind a 8-at elfogadja, és az adott hallgatókat 60.000 Ft-os egyösszegű támogatásban 

részesíti.(13 igen-0 nem- 0 tartózkodás) 

50. HKT Szmsz: Az EHK elfogadta HKT SZMSZ-ét, ami a HÖK Alapszabály mellékletét 

képezi. (13 igen-0 nem- 0 tartózkodás) 

 

 

 

Következő EHK ülés:                      2009. május 7. (csütörtök) 18:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés:        2009. május 6. (szerda) 17:00 

Külső Kollégiumi Bizottsági ülés:    2009. május6. (szerda) 19:00 

Belső Gazdasági Bizottsági ülés:      2009. május 6. (szerda) 12:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés:     2009. május 6. (szerda) 10:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés:          2009. május 5. (kedd)  

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. április 30. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Rendkívüli szociális támogatás Rozgonyi Eszter 

2. HKT SZMSZ Kálmán László 

 


