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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. december 9-én tartott üléséről 

 

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

Mihály, Kálmán László, Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Kulcsár Bence, 

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

Kimentés: Hoffer Dávid 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a mai napon Körösparti Péter és Nagy 

Dávid társaságában egyeztetett Hoffman Rózsával és Dux Lászlóval az FTV 

koncepcióval kapcsolatos módosító javaslatokról. 

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

módosításról. Andor György rektorhelyettes úr módosító javaslatokkal élt a szabályzat 

tekintetében (elsősorban az Egyetem és a HÖK költségvetésével kapcsolatos részekben). 

Emellett beszéltek az idegennyelvű képzésben résztvevő hallgatók ügyintézésével 

kapcsolatos gondokról.  

1.3 Az EHK megvitatta a TJSz-szel kapcsolatos módosító javaslatokat. Javaslatok érkeztek 

Andor György rektorhelyettestől (1. csatolt dokumentum) és Csőke Rita jogtanácsos 

asszonytól (2. csatolt dokumentum). Andor György módosító javaslatai lényegében a 

költségvetési szabályzatból eredő pontosítások. Csőke Rita jogtanácsos asszony javaslatai 

alapján a következők kerülnek pontosításra: a kollégiumi várólistákat az EHK-nak kell 

nyilvánosságra hoznia a KHK-k bevonásával; pontosításra kerül a tanulmányi 

ösztöndíjosztás odaítélésének új mérőszáma (teljesítményindex). Ezen pontosítás alapján 

minden tárgy esetében ki lesz számolva egy részindex, amelyből a hallgató 

teljesítményindexét számolják majd. A fenti javaslatokat az EHK végül egyhangú, 15-0-0 

arányú szavazás után elfogadta. 

1.4 Keresztes Péter beszámolt a hétfői Rektori Tanácson történtekről. Itt szó volt a TJSz 

módosításról.  
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1.5 Keresztes Péter beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt szó volt a TJSz 

módosításról; az idegennyelvű képzésben részt vevő hallgatók ügyintézésével kapcsolatos 

gondokról. Péceli Gábor rektor úr tájékoztatta az értekezlet résztvevőit, hogy elküldték a 

NEFMI-be az intézmény FTV koncepcióval kapcsolatos véleményét. Kaszásné Mészáros 

Éva gazdasági és műszaki főigazgató asszony elmondta, hogy 2010. december 11-én a 

GMF dolgozói nem dolgoznak. Emellett beszéltek még a 2010. december 3-ai 

kormányhatározat lehetséges következményeiről (ezen határozat alapján az egyetem 2010. 

decemberében nem költhet többet, mint 2010. novemberében).  

1.6 Szabó Imre arra kérte a GPK és ÉPK karokat, hogy rendezzék a vagyonnyilatkozatokkal 

kapcsolatos tartozásaikat. 

1.7 Keresztes Péter arra kérte az EHK-sokat, hogy a jövőben jelezzék felé, amennyiben túl 

sok a feladatuk, így nem tudják elvégezni az éppen aktuális, sürgős projekteket. 

1.8 Domján Zsolt beszámolt a HÖOK Budapesti Regionális Szövetségének tisztújító ülésén 

történtekről. Elmondta, hogy a BRSZ új elnöke Kovács Zsolt (BCE EHÖK elnök) lett, 

míg a BME-t Hoffer Dávid képviseli majd. 

1.9 Domján Zsolt tájékoztatta az EHK-t, hogy a GTK és TTK karok is megküldték részére a 

fegyelmi felelősök listáját.  

1.10 Kovács András beszámolt az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottságon történtekről. 

Itt beszéltek a TDK Konferencia lebonyolításának tapasztalatairól, a jutalmak kifizetéséről 

illetve a bizottság anyagi helyzetéről. Rozgonyi Eszter tájékoztatta az EHK-t, hogy az 

EHK-s támogatásból származó TDK jutalmakat már kiutalta, de a többiről csak Hoffer 

Dávid tud tájékoztatást adni. 

1.11  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a 0. matematika zárthelyi bevezetése miatt 

egyes hallgatók panaszt tettek és azzal fenyegetőztek, hogy a média felé terelik az ügyet (3. 

csatolt dokumentum). Erre reagálván az EHK készített egy állásfoglalást (4. csatolt 

dokumentum), amiben felhívja a hallgatók figyelmét a téves érveléseikre (főként a TVSZ-t 

illetően), illetve elhatárolódik a levelük hangvételétől. Az állásfoglalás egyhangú, 15-0-0 

arányú szavazás után elfogadásra került. 

1.12 Paragi Miklós előterjesztette javaslatát a kollégiumi férőhelyek szétosztására vonatkozóan 

(5. csatolt dokumentum). Ezalapján a férőhelyek szétosztása 50%-ban a kari létszámok 

alapján, míg 50%-ban a jelentkezettek arányában történik majd. Két félévet követően 
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várhatóan már teljesen a jelentkezettek arányában történik majd a szétosztás. Az EHK a 

fentieket megvitatta, majd egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után elfogadta. 

1.13 Hamvas Mihály beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a hétfői nap 

folyamán Belső Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol összegezték és átbeszélték a jövőbeni 

terveket, feladatokat. Hamvas Mihály tájékoztatta az EHK-t, hogy elkészült a 2011/2012-

es tanév végleges időbeosztása. Hamarosan elkészül a Tanulmányi Ügyrend módosító 

javaslata, ami elsősorban a tantárgyfelvétellel kapcsolatos. Az EHK egyhangú, 15-0-0 

arányú szavazás után felhatalmazta a Belső Oktatási Bizottságot, hogy alakítsa ezen 

módosítással kapcsolatban az EHK véleményét. 

1.14 Rozgonyi Eszter beszámolt a juttér területén történtekről. Előterjesztette a Demján Sándor 

kiegészítő szociális ösztöndíj eredményére vonatkozó javaslatát. Ezalapján azon hallgatók 

részesülnek ebben az ösztöndíjban, akik legalább 45 szociális ponttal rendelkeznek, leadták 

a Nyilatkozatot illetve a 2009/2010-es tanévben rendelkeznek legalább 30 teljesített 

kredittel. Az EHK ezt a javaslatot egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után elfogadta. 

Emellett Rozgonyi Eszter előterjesztette a Hallgatók által fizetendő egyéb díjakkal 

kapcsolatos rektori utasítás módosítását illetve az Átsorolással kapcsolatos rektori utasítást 

(6-7. csatolt dokumentum). Az EHK a fenti utasításokat megvitatta, majd mindkettőt 

egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után elfogadta. Rozgonyi Eszter tájékoztatta az EHK-t, 

hogy a maradvány kifizetések meg fognak történni 2010. december 10-éig. 

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

Miklós elmondta, hogy a héten Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a kollégiumi 

férőhelyelosztást vitatták meg. Beszámolt a nem PPP-s kollégiumok büfépályázatának 

jelenlegi állásáról; illetve a GMF Kollégiumok Osztály felújítási projektjeiről. Paragi 

Miklós elmondta, hogy a Vásárhelyi Pál Kollégium nyári felújítása miatt a vártnál több 

szobát kell majd lezárni, így ezen kollégiumba nyáron nem költözhetnek majd hallgatók. 

Domján Zsolt felkérte Fekete Dórát, hogy készítse elő a kollégiumi mentor pályázati 

kiírásokat. Domján Zsolt arra kérte a karokat, hogy 2010.december 14-ig (kedd) küldjék 

meg részére a szükséges mentorlétszámokat. Domján Zsolt 2010. december 14-én 

(kedden) 16:30-tól Külső Kollégiumi Bizottsági ülést tart.  

1.16  Medvey Ádám tájékoztatta az EHK-t, hogy az EBME ösztöndíjjal kapcsolatban 

beérkezett néhány fellebbezés, amit a Pályázati Bizottság elbírál majd a jövő hét folyamán.  
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1.17  Kovács András beszámolt a szakkollégiumok futó pályázatairól. 

1.18 Ürögi Tamás beszámolt a mai Egyetemi Sportbizottsági ülésen történtekről. Itt 

véglegesítették az ÉL csarnok kiviteli terveit, s így hamarosan kiírásra kerül a 

közbeszerzési pályázat. Emellett részt vett egy MAFC elnökségi ülésen is.  

1.19 Domján Zsolt beszámolt a HÖOK Közgyűlésen történtekről. Itt elfogadásra került a 

HÖOK új Alapszabálya, illetve a HÖOK által készített, az FTV koncepcióval kapcsolatos 

anyag. 

 

Egyebek: 

2.1 Kulcsár Bence elmondta, hogy eddig csupán 4 kar válaszolt neki a HÖK gazdálkodásával 

kapcsolatban tartandó Fórumról. Arra kérte a többieket, hogy pótolják ezen hiányosságukat 

2.2  Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy mint szervezet részt veszünk a Zöld Tanszék 

versenyben. 

2.3 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.4 Ürögi Tamás tájékoztatta az EHK-t, hogy sikeresen lezajlott a GTK HK tisztújító 

szavazása. 

2.5 Paragi Miklós helyett Medvey Ádám vesz részt az Egyetemi Gazdasági Bizottság 2010. 

december 14-ei ülésén. 

2.6 Rozgonyi Eszter helyett Czinkóczki Krisztián vesz részt az Szenátusi Oktatási Bizottság 

2010. december 10-ei ülésén. 

2.7 Berzlánovich Imre elmondta, hogy a TTK HK minden kari HK-st szívesen lát a 2010. 

december 16-ai Jeges Estjén. 

 

 

Következő EHK ülés: 2010. december 16. (csütörtök) 18:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2010. december 13. (hétfő) 12:30 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülés: héten 

Belső Juttér Bizottsági ülés: 2010. december 15. (szerda) 17:00 

Külső Szociális Bizottsági ülés: 2010. december 15. (szerda) 16:00 

Belső Pályázati Bizottsági ülés: héten 

Külső Kollégiumi Bizottsági ülés: 2010. december 14. (kedd) 16:30 
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 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2010. december 9. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. TJSZ módosítási javaslat- Andor György  Keresztes Péter 

2. TJSZ módosítási javaslat- Csőke Rita Keresztes Péter 

3. 0. zh hallgató levél  Keresztes Péter 

4. 0. zh EHK állásfoglalás Keresztes Péter 

5. Kollégiumi férőhelyosztás 2010/11 tavasz  Paragi Miklós 

6. Hallgatók által fizetendő díjakkal kapcsolatos rektori utasítás Rozgonyi Eszter 

7. Átsorolás rektori utasítás  Rozgonyi Eszter 
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