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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. szeptember 30-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Domján Zsolt, Fekete Dóra, Hamvas Mihály, Hoffer Dávid, 

Kálmán László, Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Kulcsár Bence, Marosi Csaba, 

Medvey Ádám, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter, Ürögi Tamás, Vermes Boldizsár 

Vendég: Szabó Imre 

 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. A 

Támpont Iroda az elmúlt héten tovább folytatta a Nyílt Nap szervezését. A Kulturális 

Titkársággal kapcsolatban nem történt semmi változás az elmúlt időszakban. A Karrier 

Iroda szervezi az őszi Állásbörzét, illetve Szabó Imre megjegyezte azt is, hogy a héten is 

folytatódott a Felkészítő hét. Az Adminisztratív csoporttal kapcsolatban Szabó Imre 

elmondta, hogy a beruházásokkal kapcsolatban nem történt előrelépés, illetve beszámolt a 

költözésről. 

1.2 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Nyíri Kinga, Szűcs Rózsa és Székely Kata 

hallgatók fellebbezést nyújtottak be, a Vegyészmérnöki Kar Hallgatói Képviselete által 

kiosztott tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatban (1. csatolt dokumentum). Az EHK 

megvitatta a kialakult helyzetet. Az EHK 14-0-2 arányú szavazás után elfogadta a 

hallgatók által benyújtott fellebbezést. Ezalapján a VBK HK-nak az ösztöndíjat újra kell 

osztania a „régi” elvek szerint. 

1.3 Keresztes Péter beszámolt a hétfői operaív értekezleten történtekről. Itt szó volt a 

költségvetései felügyelőről és főfelügyelőről; a Neptun rendszeren keresztül történő 

bankkártyás fizetési lehetőségről; az Egyetem Gyorskocsi utcában található ingatlanának 

bérléséről (OFIK veszi bérbe). Andor György általános rektorhelyettes úr tájékoztatta az 

értekezlet résztvevőit, hogy a Bogdánfy utcai sporttelepet feljelentették munkavédelmi 

szempont alapján a strandröplabda pálya miatt. 
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1.4 Keresztes Péter beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt szó volt egy TTK-

s oktató és a GTK problémájáról (TTK-nak a szabályzatok alapján büntetést kell fizetnie); 

a kutatóegyetemi pályázatról; a CH épület helyzetéről (Pokol György dékán úrék jártak a 

biztosítónál emiatt). Andor György általános rektorhelyettes úr tájékoztatta ez értekezlet 

résztvevőit, hogy a Q2 épületre kiírt pályázat eredményesen lezárult (MTA nyert). Emellett 

beszéltek a Diákközpont felvételi előkészítőjéről, illetve a tanszékek által fizetendő 

kompenzációs díjakból befolyt 580.000 Ft-ról. 

1.5 Keresztes Péter és Kerkay Péter tájékoztatta az EHK-t a múlt hét pénteki nap folyamán 

felmerült szerverproblémáról. Ennek kapcsán felvetődött, hogy minden Kari Hallgatói 

Képviselet ellenőrizze, megfelelően látja-e el a Kari Öntevékeny Körökkel kapcsolatos 

felügyeleti teendőit. Emellett minden Kari Hallgatói Képviseletnek ellenőriznie kell, hogy 

az informatikával foglalkozó öntevékeny köröknél lévő egyetem hálózatra csatlakoztatott 

eszközök megfelelő engedéllyel rendelkeznek. 

1.6 Keresztes Péter arra kérte a Belső Kollégiumi Bizottságot, hogy a következő kérdésben 

alakítsa ki álláspontját: alkalmasak-e a feladatik ellátásra azon kollégiumi mentorok, akik 

rendelkeznek kollégiumi fegyelmi ponttal. 

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a holnapi nap folyamán megkezdődik az 

Egyetemen a fűtési szezon. A Kármán Tódor és Schönherz Zoltán Kollégiumokban hétfő 

óta fűtenek. A Martos Flóra Kollégiumban várhatóan 10-12 nap múlva indulhat el a fűtési 

szezon. 

1.8 Az EHK 14-0-2 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy következő félévtől 

kezdve a kollégiumi férőhely és szociális pályázatok elleni fellebbezés, illetve a rendkívüli 

szociális ösztöndíj igénylése a Neptun rendszeren keresztül egy kérvény formájában 

történik majd. Keresztes Péter felkérte a Belső Juttér Bizottságot, hogy készítse el a 

kérvény template-eket és alakítsa ki az eljárásrendet. 

1.9 Keresztes Péter beszámolt az EHK-DIK-MISZ-MISZISZ vezetői értekezleten 

történtekről. Itt szó volt a szervezetek telefonszámainak összegyűjtéséről; a Balatonlellei 

Ifjúsági Tábor felújítására kiírt közbeszerzési pályázat érvénytelenítéséről és újbóli 

kiírásáról; a nyári Balatonlellei elszámolások elkészítéséről (várhatóan 1 héten belül 

elkészülnek). A jövő hét folyamán kinyit a CH épületi büfé valamint a Fénymásoló szalon. 

Ezzel egy időben megkezdődik az idei évad a Szkéné Színházban. 
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1.10  Paragi Miklós előterjesztette a kollégiumok felújításaira vonatkozó prioritási sorrendet 

(2. csatolt dokumentum). Az EHK az előterjesztést megtárgyalta, majd egyhangú, 16-0-0 

arányú szavazás után elfogadta. 

1.11 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér terültén történtekről. Elmondta, hogy a szerdai nap 

folyamán BJB-t tartott. Itt szó volt a szociális pályázatokkal kapcsolatos statisztikákról, a 

jövőbeni újításokról, a juttérrel kapcsolatos pályázatok áttekintéséről. Emellett Rozgonyi 

Eszter beszámolt a kifizetésekkel kapcsolatos problémákról: az először indult képzésekre 

nem készültek el a pénzügyi kódok; az elsősök közül sok embernek hiányzik az adószáma 

és bankszámlaszáma. Ezzel kapcsolatban arra kérte a karokat, hívják fel a hallgatóik 

figyelmét, hogy adószám és bankszámlaszám hiányában nem tudunk részükre kifizetést 

eszközölni. 

1.12 Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy elkészült az 

OHV honlap újabb változata. A holnapi nap folyamán egyeztet Szabó Mihály KTH 

igazgatóval és Jobbágy Ákos oktatási igazgatóval. 

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

Domján Zsolt és Fekete Dóra részt vett egy egyeztetésen az okmányirodával. Várhatóan 

további egyeztetések szükségesek, de már ebben a félévben is egy hónapra kitelepül majd 

az iroda valamelyik kijelölt kollégiumba és ott lehet ideiglenes lakcímbejelentést végezni. 

Domján Zsolt egyeztetett Csiki Tiborral (GMF KO alkalmazott) a 2011. évi nyári 

kollégiumi férőhelyekről. Domján Zsolt felhívta a karok figyelmét arra, hogy  

2010. október 2-át követően a feltöltetlen kollégiumi férőhelyek után, a következő 

férőhelyelosztáskor büntetést kapnak az érintett karok. A Schönherz Zoltán Kollégium 

homlokzatának felújítása hamarosan megkezdődik, a földszint és az első emelet szigetelése 

novemberre megtörténhet. Paragi Miklós elmondta, hogy áttekintette a beléptető 

rendszerekkel kapcsolatos technikai anyagot, és nem talált benne kivetnivalót. Az EHK 

egyhangú 16-0-0 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy amennyiben elfogyna 

az egyik kar várólistája, úgy a maradék helyek szétosztásra kerülnek a többiek között a 

várólisták hosszának arányában. Paragi Miklós elmondta azt is, hogy Fekete Dóra jól 

halad a kollégiumi házirendek módosításaival. 

1.14 Medvey Ádám elmondta, hogy a jövő hét folyamán Belső Pályázati Bizottsági ülést tart. 
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1.15 Ürögi Tamás beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, a hét folyamán 

leellenőrizte, hogy a Testnevelési Központ végrehajtotta-e a Testneveléssel kapcsolatos 

rektori utasításban leírt feladatait. A jövő héttől a GMF várhatóan átadja a Bogdánfy úti 

sporttelep üzemeltetését az Egyetemi Sportbizottságnak. Ürögi Tamás elmondta, hogy 

ezzel kapcsolatban készült egy üzemeltetési terv, amit hamarosan az EHK-sok részére is 

megküld. 

1.16  Paragi Miklós jelezte az EHK-nak, hogy ebben a félévben a Nyelvi Intézet nem indított 

angol nyelven kezdő kurzus. 

1.17 Domján Zsolt beszámolt a HÖOK-ban történtekről. Elmondta, hogy a hét folyamán részt 

vett egy egyeztetésen Tarlós István főpolgármester jelölttel. Várhatóan aláírásra kerül 

majd egy együttműködési megállapodásra a HÖOK és a főváros között. Tájékoztatta az 

EHK-t, hogy az őszi HÖOK vezetőképző 2010. november 11-14 között kerül 

megrendezésre. Domján Zsolt a hétfői nap folyamán részt vett egy HÖOK választmányi 

ülésen, ahol szó volt az EFOTT-ról. 

1.18  Kulcsár Bence beszámolt a HKT-vel kapcsolatban történtekről. elmondta, hogy megkapta 

a tagszervezetek féléves ütemtervét, de azok nem voltak megfelelő színvonalúak, így még 

nem tudja őket előterjeszteni. Kulcsár Bence tájékoztatta az EHK-t, hogy az idei félévben 

nem kerül megrendezésre a Külügyi Börze. 

 

Egyebek: 

2.1 Keresztes Péter arra kérte a karokat, hogy a kari normatíva felosztással kapcsolatos 

hivatalos levelüket legkésőbb 2010. október 4-e 12:00-ig juttassák el részére. 

2.2  Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.3 Hamvas Mihály emlékeztette a karokat, hogy a színházzal kapcsolatos jegyigényeiket 

2010. október 4-ig kell részére megküldeni. 

 

 

 

Következő EHK ülés: 2010. október 7. (csütörtök) 19:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés: 2010. október 6. (szerda) 16:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2010. október 4. (hétfő) 12:00 
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Belső Juttér Bizottsági ülés: 2010. október 6. (szerda) 17:00 

Belső Pályázati Bizottsági ülés: héten 

 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2010. szeptember 30. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Vegyész hallgatók fellebbezése Keresztes Péter 

2. Kollégiumi felújítási prioritási lista Paragi Miklós 
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