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A villanykari Hallgatói Képviselet 

A felsőoktatási intézmények irányításában a hallgatók is komoly szerepet vállalnak. Mivel a hallgatók 

tömegei bizonyos jogaikat közvetlenül nehezen tudják érvényre juttatni, ezért megalakult a hallgatók 

saját képviseleti rendszere, a Hallgatói Önkormányzat (HÖK). Tagjait a hallgatók alkotják, és az egyetem 

vezetésétől függetlenül, csak törvények és szabályzatok megkötései szerint működik. A BME HÖK 

szinte az összes egyetemi és kari döntéshozó, illetve tanácsadó testületben képviselteti magát. 

A Műegyetemen a HÖK kari bontásban működik, az egyes karok hallgatói választják meg karonként a 

képviselőiket, akik saját hatáskörükben és teljes egyetemi szinten is eljárnak az érdekükben. Az 

egyetemi szintű érdekképviselet biztosítása az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) hatásköre. Az EHK 

az egyes karok által delegált két-két főből áll. 

A VIK-en a Kari Hallgatói Önkormányzat 

(KHÖK) vezető testülete a Hallgatói Képviselet 

(HK). A HK tagjai 10-14 képviselő és az elnök, 

akiket minden tavasszal a kar hallgatói 

választanak meg. Jelölt bárki lehet, aki aktív 

VIK-es hallgató. A szavazások között a HK 

képviseli a hallgatókat, ők foglalkoznak az 

ösztöndíjakkal, a szociális pályázatokkal, a kari 

szabályzatokkal, valamint együttműködnek a 

kari és egyetemi vezetőkkel, végzik az összes 

felmerülő feladatot. A HK tevékenysége 

jellegét tekintve alapvetően három csoportba 

sorolható, a klasszikus érdekvédelem 

(szabályzatok betartatása, részvétel a tantervfejlesztésben), az adminisztratív jellegű munkák 

(ösztöndíj kifizetések, pályázatok lebonyolítása) és a hallgatói öntevékenység támogatása 

(rendezvények szervezése, öntevékeny körök támogatása). Ez utóbbival elsősorban a Kollégiumi 

Hallgatói Bizottság (KHB) foglakozik, mint a HK-val együttműködő testület. 

Következzen egy rövid leírás azokról az információs csatornákról, amit érdemes megjegyezni a 

későbbiekre. 

 

HK-s levelezőlisták 

A Hallgatói Képviselet több levelezőlistát is üzemeltet. Ezeken kaphatsz választ a kérdéseidre. Annak 

érdekében, hogy mindig az adott témában jártas HK-sokhoz jusson a kérdés, érdemes a megfelelő 

specifikus listát címezni. Megjegyezni könnyű, hisz a „@vik.hk” végződés elé csak az érdekelt terület 

nevét kell beilleszd: 

Tanulmányi ügyekkel a tanulmanyi@vik.hk címen foglalkozunk. Ide várjuk a tárgyakkal, oktatással 

kapcsolatos kérdéseket. 

Tanulmányi és szociális ösztöndíjakkal, kifizetésekkel kapcsolatos kérdéseket a szoc@vik.hk címen 

várjuk. 

Ha a különböző pályázatokról (utazási, jegyzet, konzultáció, sport stb.) kérdeznél, akkor a 

palyazat@vik.hk címen érdeklődj! A listán egyben a pályázataidat is beadhatod, és a pályázati 

felelőssel is itt tarthatod a kapcsolatot. 
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A PR-hoz, hirdetéshez, kapcsolattartáshoz kötődő kérdésekkel a pr@vik.hk címen foglalkozunk. 

Minden egyéb kérdést a hk@vik.hk címről továbbítunk az illetékeseknek. Az ilyen témák mellett ezen 

a listán tesszük közzé az aktuális HK ülések meghívóit, amelyek nyitottak minden érdeklődő számára. 

Ügyelet 

Nemcsak elektronikusan, hanem személyesen is elérhetsz minket: ügyeleti időpontban a Schönherz 

Kollégium 1. emelet 104-es irodájában. 

Az ügyeleti időpontok megtekinthetőek a vik.hk/ugyelet oldalon illetve a kollégiumi liftközökben, de 

nem csak abban a néhány órában tartózkodunk az irodánkban – nézz be bármikor! 

Ha bármi kérdésetek, óhajotok, sóhajotok van, nézzetek be hozzánk bátran, a Schönherz Kollégium 1. 

emeletén a 104-es irodában találhattok meg minket! 

Sikeres félévet! 
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