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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. április 29-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Domján Zsolt, Hamvas Mihály, Hülber Attila, Kálmán 

László, Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Kovács Nándor, Kulcsár Bence, Marosi 

Csaba, Maszlavér Gábor, Medvey Ádám, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter, Ürögi Tamás 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató), Gyárfás Noémi (OHV nyereményjáték győztese) 

Kimentés: - 

Késett: Paragi Miklós 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Keresztes Péter átadta Gyárfás Noéminek az OHV nyereményjáték fődíját. 

1.2 Szabó Imre beszámolt a Diákközponttal kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy a 

Támpont Iroda végzi tanácsadó munkáját; a Karrier Iroda a sikeresen lezajlott Állásbörze 

után a diplomás pályakövető rendszerrel foglalkozik; a Kulturális Titkárságon zajlanak a 

Szkéné Színházzal kapcsolatos átszervezések. Az Adminisztratív csoporttal kapcsolatban 

elmondta, hogy hétfőn Gál Tibor előadást tartott a közbeszerzés szabályairól és 

ügymenetéről. Szabó Imre arra kérte az EHK-t és a KHK-kat, hogy figyeljenek arra, hogy 

kizárólag az erre jogosult személyek vigyenek be papírokat a Diákközpontba. Felhívta a 

karok figyelmét arra, hogy tájékozódjanak a központi raktárból történő beszerzésekkel 

kapcsolatban, és előre tervezzék meg, hogy mire lesz szükségük. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a legutóbbi Szenátuson történtekről. Elmondta, hogy 

elfogadásra került az új Diákközpont SzMSz. 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a vezetői értekezleten történtekről. Szó volt az Andor György 

rektorhelyettes úr testnevelés oktatással kapcsolatos TVSz módosító javaslatáról, erről a 

belső oktatási bizottság alakít majd ki véleményt. Elmondta, hogy Pipek János 

előterjesztést készít az első féléves- és a felzárkóztató matematika tárgyakkal kapcsolatban. 

1.5 Keresztes Péter javasolta, hogy az eddigiekhez hasonlóan a vizsgaidőszakban a Könyvtár 

meghosszabbított nyitva tartással álljon a hallgatók rendelkezésére, és az EHK az ezzel 

kapcsolatos költségeket vállalja magára. A javaslatot az EHK egyhangúlag, 15-0-0 
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arányban támogatta. Kálmán László vállalta, hogy erről megjelentet egy hírt a Műhely 

újságban. 

1.6 Keresztes Péter elmondta, hogy az a kérés érkezett az EHK-hoz, hogy a vizsgajelentkezés 

május 3. helyett május 5-től, a következő félév előzetes tárgyfelvételi időszaka május 20. 

helyett június 7-től kezdődjön. Utóbbira a teremfoglalások egyszerűbbé tétele miatt van 

szükség. Az EHK megvitatta a javaslatot, majd egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatta. 

Kulcsár Bence vállalta, hogy elkészíti az erről szóló tájékoztató üzenetet. 

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy Szabó Imre Ernő Diákközpont igazgató 

megbízatása augusztusban lejár. Az EHK titkos szavazás során egyhangúlag, 15-0-0 

arányban úgy döntött, hogy támogatja Szabó Imre Ernő a Diákközpont igazgató újabb 3 

évre történő kinevezését. 

-Paragi Miklós megérkezett- 

-Paragi Miklós és Rozgonyi Eszter távoztak- 

1.8 Keresztes Péter beszámolt a DIK-MISZ-EHK vezetői értekezleten történtekről. Elmondta, 

hogy megérkeztek a fénymásoló szalonhoz szükséges gépek. Tájékoztatta az EHK-t, hogy 

a Diákközpont keretéből megvásárolt, de a Diákközponton kívül használandó eszközök, 

illetve a Diákközponton kívüli felújítások esetében leltárátadás, vagy a megvalósító 

szervezeti egység számára történő keretátadás szükséges. 

1.9 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy megérkezett GMF-től a hallgatói alrendszer 

2010-ben rendelkezésre álló támogatásáról szóló levél. (1. csatolt dokumentum) Elmondta 

azt is, hogy Rektor Úrnak címezve érkezett egy levél Újbuda Önkormányzatától, amelyben 

arra kérik az egyetem vezetését, hogy a hallgatói rendezvények minél kevésbé zavarják a 

környéken lakók nyugalmát. (2. csatolt dokumentum) Érkezett továbbá egy levél az OKM-

től is, amelyben kérik, hogy a „Szakkollégiumok támogatása 2009” pályázattal kapcsolatos 

beszámolási kötelezettségnek tegyünk eleget. (3. csatol dokumentum) 

1.10 Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy folynak az 

egyeztetések a TVSZ módosításával kapcsolatban. Tájékoztatta az EHK-t a Jogi Csoport 

véleményéről a méltányossági kérvényekkel és az utólagos passzív félév kérvényekkel 

kapcsolatban. A heti belső oktatási bizottságon a TVSZ-ről és Pipek János matematika 

oktatásról szóló anyagáról volt szó. 
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1.11 Medvey Ádám tájékoztatta az EHK-t, hogy elkészült a Köztársasági Ösztöndíj kiírásának 

tervezete. Az EHK egyhangúlag, 14-0-0 arányba úgy határozott, hogy támogatja a kiírást 

ebben a formában. Medvey Ádám kérte, hogy a KHK-k is hirdessék a jó tanuló, jó sportoló 

ösztöndíjat. 

1.12 Medvey Ádám tájékoztatta az EHK-t az OHV honlap megvalósításának terveiről. A 

holnap várhatóan júliusra készül el. 

-Paragi Miklós és Rozgonyi Eszter megérkeztek- 

1.13 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy folyamatban 

van a rendszeres szociális ösztöndíj pontrendszerének felülvizsgálata, erről KSZB-n is szó 

volt. Tájékoztatta az EHK-t a legutóbbi hivatalvezetői értekezleten történtekről. Itt 

elhangzott, hogy ismét neptun verzióváltás történt, illetve a vizsgáról való távolmaradásért 

jogtalanul kirótt befizetési kötelezettségek törlése megtörtént.  

1.14 Domján Zsolt és Paragi Miklós beszámoltak a kollégiumok területén történtekről. 

Domján Zsolt tájékoztatta az EHK-t a fegyelmi pontrendszer felülvizsgálatáról, illetve 

kérte a fegyelmi felelősöket, hogy tájékozódjanak a fegyelmi pontok kiosztásának 

szabályairól. Paragi Miklós elmondta, hogy kevés észrevétel érkezett a kollégiumi 

mentori rendszer működésével kapcsolatban. Előterjesztette a belső kollégiumi bizottság 

javaslatát a kollégiumi díjak módosításáról. (4. csatolt dokumentum) Az EHK megvitatta 

az előterjesztést, majd 7-2-7 arányú szavazás után nem támogatta azt. Paragi Miklós 

tájékoztatta az EHK-t, hogy hamarosan megtörténik a jövő félévi kollégiumi helyek karok 

közötti elosztása. Arra kérte a KHK-kat, hogy a nyáron a 2%-os keret terhére a 

kollégiumban maradók listáját legkésőbb május 6-ig küldjék el neki. Elmondta, hogy nyári 

kollégiumra valószínűleg a KFR-en keresztül kell majd jelentkezni. Az EHK tagjai 

elmondták a héten történt kollégiumi bejárások során szerzett tapasztalataikat. A BKB 

készített egy javaslatot a felújítások rangsorolásának elveiről. (5. csatolt dokumentum) Az 

EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazás során támogatta a javaslatot. 

Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Kerkay Péter arra kérte az illetékeseket, hogy az EHK által készítetett honlapok 

specifikációit küldjék el neki. 
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2.3 Paragi Miklós és Rozgonyi Eszter beszámoltak a HÖOK Közgyűlés szervezésével 

kapcsolatos fejleményekről. Paragi Miklós tájékoztatta az EHK-t, hogy május 3-án, 

hétfőn 17:00-tól HÖOK bizottságot tart. 

2.4 Berzlácovich Imre elmondta, hogy a Zöld Kör arra kéri az EHK-t, hogy támogassa a 

RENEXPO-n terjesztendő flyerek elkészítését. Az EHK 13-0-3 arányú szavazás során 

támogatta a javaslatot. 

 

 

 

Következő EHK ülés: 

HÖOK Bizottság: 

Belső Oktatási Bizottság: 

Belső Kollégiumi Bizottság: 

  

 

 

 

2010. május 6. (csütörtök) 18:00 

2010. május 3. (hétfő) 17:00 

2010. május 5. (szerda) 16:00 

héten 

 

 

 

 Kulcsár Bence Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2010. április 29. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Értesítés a hallgatói alrendszer költségvetési támogatásáról Keresztes Péter 

2. Újbuda Önkormányzata jegyzőjének levele Keresztes Péter 

3. OKM pályázattal való elszámolásra felszólító levél Keresztes Péter 

4. BKB javaslata a kollégiumi térítési díjak módosításáról Ürögi Tamás 

5. BKB által javasolt elvek a felújítások prioritásának meghatározására Paragi Miklós 
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