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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. november 11-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Domján Zsolt, Fekete Dóra, Hamvas 

Mihály, Hoffer Dávid, Kálmán László, Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Kulcsár 

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

Helyszín: 43-as psz. motorkocsi 

 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Keresztes Péter beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Itt Andor György 

általános rektorhelyettes úr ismertette a 2011.évi költségvetés irányelveit (elkészült az 

ezzel kapcsolatos első írásos dokumentum). Péceli Gábor rektor úr ismertette az MRK-s 

felszólalását az FTV vitaanyaggal kapcsolatban (ezen anyag alapján a BME stabilitása és 

sikere veszélyben van).  

1.2 Keresztes Péter beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt szó volt a  

2010. november 17-ei, a kutatóegyetemi projektekkel kapcsolatos rendezvényről; a 

Matolcsy György miniszter úrnak küldendő anyagról, levélről (az FTV vitaanyaggal 

kapcsolatban), a Hotel UNI bérbe adásáról, illetve az FTV vitaanyaggal kapcsolatos egyéb 

módosító javaslatokról. Andor György általános rektorhelyettes úr itt is ismertette a 2011. 

évi költségvetéssel kapcsolatos anyagát.  

1.3 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a korábban megbeszélteknek megfelelően 

módosításra került a GMF Kollégiumok Osztály 2010. évi költségvetése  

(1. csatolt dokumentum).  

1.4 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a mai nap folyamán egyeztetett Péceli Gábor 

rektor úrral. A következő témák merültek fel a megbeszélés során: ERASMUS-sal 

kapcsolatos tervek (rektor úr várja az EHK koncepcióját); a GMF Kollégiumok Osztállyal 

kötendő megállapodás (Kaszásné Mészáros Éva főigazgató asszony nem szeretne 

megállapodást kötni, mert véleménye szerint enélkül is működhetnek a dolgok); tanszékek 

munkájának ellenőrzése; FTV vitaanyag a HÖK szemszögéből. 
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1.5 Keresztes Péter előterjesztette az FTV vitaanyaggal kapcsolatos, Szenátusra benyújtandó 

anyagot (2. csatolt dokumentum). Ebben szó van a hallgatók Szenátusi képviseletéről; a 

TVSZ bizonyos részeivel kapcsolatos egyetértési jogról; tanulmányi szűrő bevezetésének 

lehetőségéről, illetve a doktori képzésről. Az anyagot az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú 

szavazás után elfogadta. 

1.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2010. november 15-én részt vesz egy 

találkozón Réthelyi Miklós miniszter úrral. 

1.7 Keresztes Péter beszámolt a 2010. november 5-ei EHÖK-FHÖK elnök találkozóról. Itt az 

FTV vitaanyagról beszéltek.  

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

történtekről. Németh Ádám, a MISZ Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója tájékoztatta az 

értekezlet résztvevőit, hogy a Kft új alkalmazottal bővült, aki a kollégiumi klubok 

felügyeletével foglalkozik majd.  

1.9 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Elmondta, hogy a hét folyamán 

KSZB és BJB ülést tartott. Itt megvitatták a következő félévi rendszeres szociális ösztöndíj 

pályázatok bírálási rendjét. Végül a következő javaslatra jutottak: a pályázati eljárás során 

a hallgatóknak először minden igazolásukat fel kell tölteniük elektronikusan, majd a 

bírálók áttekintik ezeket, amennyiben szükséges lehetőség lesz hiánypótlásra, s ezután az 

eredeti dokumentumokat is be kell mutatniuk a hallgatóknak. Amennyiben az 

infrastrukturális feltételek adottak lesznek, úgy már a 2010/2011-es tanév tavaszi félévére 

is vonatkozik ez az eljárási rend. Ellenkező esetben, csak a 2011/2012-es tanév őszi 

félévében kerül bevezetésre. Az EHK a fenti javaslatot 14-0-2 arányban elfogadta. 

Rozgonyi Eszter elmondta, hogy Kulcsár Bencével együtt a mai nap folyamán egyeztetett 

Csőke Rita jogtanácsos asszonnyal a TJSZ módosítással kapcsolatban. Jogtanácsos 

asszony egyetértett a javaslatokkal, így a BJB a következő ülésén véglegesíti ezeket, hogy 

az EHK is szavazhasson róla.  

1.10 Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. A hétfői nap folyamán Belső 

Oktatási Bizottsági ülést tartott. Itt beszéltek a 2011/2012-es tanév őszi félévének 

rendjéről. A tanévet nem lehet később kezdeni, a keresztféléves MSc-s felvételik miatt, de 

azt kérik, hogy a BSc-sek és az osztatlan képzésben résztvevők vizsgaidőszaka egyszerre 

érjen véget. A bizottság elkészítette a Kari Tanulmányi Bizottságok felmérésének 
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eredményét, amit hamarosan kiküldenek majd a karoknak is, illetve tervezik egy anyag 

készítését a zárthelyik ütemezéséről (hallgatói és jogszabályi szempontból egyaránt). 

Hamvas Mihály tájékoztatta az EHK-t, hogy a Műhely következő számában megjelenik 

egy cikk az OHV eredményéről (kitöltöttségi adatok, illetve a legjobb 80 oktató listája).  

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

Domján Zsolt elmondta, hogy a jövő hét folyamán Külső Kollégiumi Bizottsági ülést tart. 

Emellett tájékoztatta az EHK-t, hogy a KEFIR rendszer fejlesztésére új programozót kell 

keresnie. Paragi Miklós 2010. november 17-én (szerdán) 10:30-tól Belső Kollégiumi 

Bizottsági ülést tart. Paragi Miklós felhívta a karok figyelmét arra, hogy az EHK döntése 

értelmében a 2.000.000 Ft-os felújítási kereteiket csak a felújítási, prioritási listában 

szereplő tételekre használhatják fel. Paragi Miklós tájékoztatta az EHK-t, hogy megtörtént 

a fegyelmi tárgyalások eredményének kihirdetése.  

1.12 Medvey Ádám beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy  

2010. november 17-én (szerdán) Pályázati Bizottsági ülést tart.  

1.13 Hamvas Mihály 2010. november 17-én (szerdán) 12:00-tól egyeztetést tart a kari 

képviselőkkel a Balatonlellei Ifjúsági Tábor 2011. évi időbeosztásáról. 

1.14  Kerkay Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a VBK kivételével minden kartól időben 

megkapta a kollégiumi szerverek felmérésével kapcsolatos tájékoztató levelet. 

1.15  Ürögi Tamás beszámolt a sport területén történtekről. A mai nap folyamán részt vett az 

Egyetemi Sportbizottság ülésén. itt az ÉL csarnok terveiről egyeztetettek (várhatóan lesz 

majd egy hallgatói célú helyiség is a sportközpontban). 

1.16  Vermes Boldizsár beszámolt a K épület arculatának kialakításával foglalkozó bizottsági 

ülésről.  

1.17  Kovács András beszámolt a VIK HK Választás Szavazási Bizottságában történt 

döntésről. Elmondta, hogy az egyik jelölt jelölése határidő után érkezett, s a Szavazási 

Bizottság végül ezt is érvényes jelentkezésnek ítélte. Az EHK delegáltjai nem támogatták 

ezt. Az EHK is megvitatta a kialakult helyzetet, majd 14-0-2 arányú szavazás után azt a 

határozatot hozta, hogy megkéri a Szavazási Bizottságot, vizsgálja felül a döntését.  
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Egyebek: 

2.1 Paragi Miklós összegyűjti azon érdeklődők listáját, akik részt kívánnak venni az Örökség a 

jövőnek című konferencián. 

2.2  Keresztes Péter arra kérte az EHK-sokat, hogy 2010. november 18-ára készítsék el saját 

koncepciójukat az FTV vitaanyaggal, vagy annak bizonyos részeivel kapcsolatban. 

2.3 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

 

 

 

Következő EHK ülés: 2010. november 18. (csütörtök) 17:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2010. november 15. (hétfő) 12:00 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: 2010. november 17. (szerda) 10:30 

Belső Juttér Bizottsági ülés: 2010. november 17. (szerda) 17:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés: 2010. november 17. (szerda) 16:00 

Belső Pályázati Bizottsági ülés: 2010. november 17. (szerda) 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

2010. november 11. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. GMF KO költségvetésének módosítása Keresztes Péter 

2. FTV vitaanyaghoz javaslat- intézményi vélemény Keresztes Péter 
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