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                           Ikt. szám: RK/125-1/2016.    

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának ülésén 2016. szeptember 14. napján. 

Az ülés 10.00 órakor veszi kezdetét. 

 

Jelen vannak: a 31 fős testületből jelen van 29 szavazati joggal rendelkező tag, és a meghívottak 

a jelenléti ív szerint. Előre bejelentette hiányzását két fő: Lengyel Péter, Dr. Bíró Melinda 

 

Az Elnök megállapítja, hogy a Szenátus határozatképes.  

 

Az elnök javaslatára a Szenátus egyhangúan megválasztja a jegyzőkönyv-hitelesítőket, 

valamint a szavazatszámláló bizottság tagjait: 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők:  Dr. Tánczos Tamás     szenátustag 

     Dr. Ruszkai Csaba  szenátustag 

     

Szavazatszámláló Bizottság:    

Tagok:     Dr. Tánczos Tamás     szenátustag 

     Dr. Ruszkai Csaba  szenátustag 

       

         

 

Levezető elnök:                          Dr. Liptai Kálmán 

 

Dr. Liptai Kálmán tájékoztatja a Szenátus tagjait arról, hogy a 12. napirendi pont egy későbbi 

ülésen kerül megtárgyalásra. A Szenátus egyhangúlag elfogadja az ülés napirendi pontjait. 

 

Napirendi pontok: 
1) Bejelentések (szóbeli)  

Előadó: dr. Liptai Kálmán 
2) Javaslat az EKE “Szervezeti és Működési Rend” módosítására 
3) Javaslat az EKE “Hallgatói Követelményrendszer” módosítására I. (írásbeli) 

Előadó: dr. Liptai Kálmán 
4)    Javaslat az EKE “Hallgatói Követelményrendszer” módosítására II.” (írásbeli) 

Előadó: Lakatos Márk 
5) Javaslat az EKE “Adatvédelmi és adatbiztonsági szábályzata” elfogadására 

(írásbeli) 
Előadó: Koczka Ferenc 

6) Javaslat az “EKE Kollégiumainak Szervezeti és működési rendje” c. szabályzat 
elfogadására (írásbeli) 
Előadó: Lakatos Márk 

7) Javaslat az EKE “Archívum Szabályzat” elfogadására (írásbeli) 
Előadó: dr. Ollé János 

8) Javaslat a Kari SZMR “minta” jóváhagyására (írásbeli) 
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Előadó: dr. Liptai Kálmán 

9) Javaslat az EKE Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályának jóváhagyására 
(írásbeli) 
Előadó: Mizera Tamás  

10) Javaslat Szenátus mellett működő bizottság személyi összetételének 
megváltoztatására (írásbeli) 
Előadó: dr. Liptai Kálmán 

11)    Javaslat Jogszabály által módosított képzések, szakirányok bejelentésére az    
   Oktatási Hivatalban 

Előadó: Kalóné Szűcs Erzsébet 
12) Tájékoztatás a készülő kötelezettségvállalási szabályzattal kapcsolatban 

    Előadó: Dudás Lászlóné 
13) Javaslat a rektor külföldi útjának engedélyezésére 
14) Javaslat a rektor külföldi útjának engedélyezésére 
15) Javaslat a véradással összefüggő hallgatók óralátogatási, az egyetem munkavállalóinak     

    munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli mentesítésről 

16) Különfélék 
 

 

A személyi ügyekben a Szenátus titkosan szavaz. 

 

A jegyzőkönyv-hitelesítőkre és a szavazatszámláló bizottság tagjaira tett javaslatot a Szenátus 

tagjai 29 igen szavazattal elfogadták.  

 

 

 

1. napirendi pont 

Bejelentések 

 

Dr. Liptai Kálmán: Köszönti a Szenátus tagjait. 

 

 

 

2. napirendi pont 

Javaslat az EKE “Szervezeti és Működési Rend” módosítására 

 

Dr. Liptai Kálmán: Ismerteti az előterjesztést, melyet a Szenátus tagjai előzetesen 

elektronikusan megkaptak. 

 

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és 

Működési Rendjére módosítására vonatkozó előterjesztést.  

Az SZMR 3.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„3.§ (4) Az egyetem szimbólumai: 

a)      logó: 

logó leírása: téglalap alak, amelyben fehér színű alapon kékkel felül az Eger és 1774 felirat 

található. Középen az Egyetem Főépülete, az „Egyetemi ház” homlokzata látható, alul az 

Eszterházy Károly Egyetem felirat 

b) egyetemi, kari és campus zászlók, 

c) rektori, rektorhelyettesi, dékáni, dékánhelyettesi és campusfőigazgatói sujtásos menték.” 
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Szavazás eredménye 

Nyílt szavazás 

Leadott szavazatok száma:29 

Igen szavazatok száma: 29 

Nem szavazatok száma: 0 

Tartózkodik: 0 

Érvénytelen szavazatok száma: 0 

 

3. napirendi pont 

Javaslat az EKE “Hallgatói Követelményrendszer” módosítására I.  
 

Dr. Liptai Kálmán: Ismerteti az előterjesztést. 

A hallgatókat a költségtérítés alól nem lehet felmenteni, azonban a Lyceum pro scientiis 

alapítványhoz ilyen ügyekben tud segítséget nyújtani egyedi elbírásál alapján. 

 

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói 

Követelményrendszerének módosítására vonatkozó előterjesztést.  

 

A Hallgatói követelményrendszer V. fejezet Térítési és Juttatási Szabályzat 37. § (1) bekezdése 

az alábbiak szerint módosul: 

 

„A tehetséges és bizonyítottan hátrányos helyzetű hallgató költségtérítés/önköltség fizetési 

kötelezettségének teljesítéséhez - amennyiben tanulmányi eredménye és szociális helyzete 

alapján arra jogosult - az egyetem Lyceum Pro Scientiis Alapítványának támogatására 

pályázhat. Az Alapítványhoz támogatási igényt a „Hallgatói ösztöndíj pályázati adatlap” 

kitöltésével és a megadott mellékletek csatolásával lehet benyújtani, minden félév első 

hónapjának 20. napjáig. A kérelmeket az Alapítvány kuratóriuma bírálja el, és dönt az ösztöndíj 

folyósításáról. Amennyiben a támogatásban részesülő hallgató tanulmányi kötelezettségét nem 

teljesíti, úgy visszafizetési kötelezettsége keletkezik, melyről az Alapítványi 

ösztöndíjszerződés rendelkezik.” 

 

Szavazás eredménye 

Nyílt szavazás 

Leadott szavazatok száma:29 

Igen szavazatok száma: 29 

Nem szavazatok száma: 0 

Tartózkodik: 0 

Érvénytelen szavazatok száma: 0 
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4. napirendi pont 

Javaslat az EKE “Hallgatói Követelményrendszer” módosítására II.”  

Lakatos Márk: Ismerteti az előterjesztést, melyet a Szenátus tagjai előzetesen megkaptak. 

 

1. Az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszer „Térítési díjak, 

fizetendő díjak jegyzéke" (7. sz. melléklet) módosítását a kollégium igazgató az 

alábbiak szerint javasolja módosítani: 

- Eredeti szöveg: 

„16. Költségtérítés/önköltség, diákotthoni/kollégiumi térítési díj, térítési, egyéb díj befizetési 

kötelezettség határidőre történő elmulasztása miatti késedelmi díj (10.000 Ft és alatta) - 1000 

Ft/tétel" 

„17. Költségtérítés/önköltség, diákotthoni/kollégiumi térítési díj, térítési, egyéb díj befizetési 

kötelezettség határidőre történő elmulasztása miatti késedelmi díj (10.001 Ft és fölötte) - 2500 

Ft/tétel" 

 

- Módosítási javaslat: 

Javaslom a 16-17. sorok szövegéből törölni a "diákotthoni/kollégiumi térítési díj" szöveget, és 

azt új sorként beilleszteni a mellékletbe. 

Javasolt új szöveg: 

Diákotthoni/kollégiumi térítési díj határidőre történő elmulasztása miatti késedelmi díj: 1000 

Ft/tétel 

- Indoklás: 

Nem valósul meg az egyenlőség elve, mert a hallgatónak nincs lehetősége minden campuson 

10.000 Ft/hó térítési díj alatti áron kollégiumi elhelyezést nyerni, ezáltal alacsonyabb összegű 

késedelmi díjat fizetni.  

10.000,-Ft alatti térítési díjjal csak a Sárospataki Comenius Campus Dezső Lajos 

Kollégiumában (8000 Ft//hó) és az Egri Campus Sas Úti Kollégiumában (9000 Ft/hó) 

rendelkezünk. Javaslom minden kollégiumi térítési díj esetében az 1000 Ft/tétel késedelmi díj 

alkalmazását. 

2. A HKR „Kollégiumi/diákotthoni térítési díjak" (6. sz. melléklet) eredeti szövegét 

módosításra javaslom: 

- Eredeti szöveg: 

„Önköltséges/költségtérítéses valamint a képzési időn túli államilag támogatott/állami 

ösztöndíjas hallgató és vendéghallgató a kollégiumi díjon felül hallgató 11.000 Ft-os 

többletköltséget köteles megfizetni .” 

Javasolt új szöveg: 

„Önköltséges/költségtérítéses finanszírozású, levelező munkarendű, valamint a képzési 

időn túli államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgató és vendéghallgató a kollégiumi 

díjon felül hallgató 11.000 Ft-os többletköltséget köteles megfizetni .” 

 

- Módosítási javaslat: 

 „Kollégiumi/Diáktotthoni vendégéjszaka díja: 2.000 Ft/fő/éj 

Kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgató a lakótársai egyetértésével vendéget fogadhat, 

mely vendéget be kell jelentenie az adott kollégium portáján (Az Apartmanházaknál az 

üzemeltetőnél). A vendégéjszaka díját igazgatási díjként kell előírni a hallgatónak a Neptun 

rendszerben, melyhez az információt az adott kollégiumi koordinátornak vagy üzemeltetőjének 
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kell megadni a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály Pénzügyi és Neptun Irodája felé. Az 

adott kollégium kollégiumi bizottsága egyetértési jogot gyakorol a vendégéjszakákból befolyt 

összegek felhasználásakor.„ 

- Javasolt új szöveg: 

„Kollégiumi/Diákotthoni vendégéjszaka díja: 2.000 Ft/fő/éj 

Kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgató a lakótársai egyetértésével vendéget fogadhat, 

mely vendéget be kell jelentenie az adott kollégium házirendje szerint. Az Egyetem által 

fenntartott kollégiumok esetében a vendégéjszaka díját igazgatási díjként kell előírni a 

hallgatónak a Neptun rendszerben, melyhez az információt az adott kollégiumi koordinátornak 

kell megadni a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály Pénzügyi és Neptun Irodája felé. Az 

adott kollégium kollégiumi bizottsága egyetértési jogot gyakorol a vendégéjszakákból befolyt 

összegek felhasználásakor. A nem egyetemi fenntartású kollégiumokban a vendégfogadás díját, 

fizetésének rendjét az üzemeltető jogosult meghatározni a házirendben.” 

 

- Eredeti szöveg: 

„Kollégiumi/Diákotthoni kényszertakarítás/kártérítési hozzájárulás díja: 2.500 Ft/fő/alkalom 

Amennyiben a hallgató felszólítás ellenére sem takarítja ki a szobáját, az adott kollégium 

gondnoka (a kollégiumi bizottság egyetértésével) kényszertakarítást rendelhet el. A kollégiumi 

kényszertakarítás díját szolgáltatási díjként kell előírni a hallgatónak a Neptun rendszerben, 

melyhez az információt az adott kollégium koordinátorának vagy üzemeltetőjének kell megadni 

a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály pénzügyi csoportja felé." 

- Javasolt új szöveg: 

Kollégiumi/Diákotthoni kényszertakarítási/kártérítési hozzájárulás díja: 2.500 Ft/fő/alkalom 

Amennyiben a hallgató felszólítás ellenére sem takarítja ki a szobáját, az adott kollégium 

gondnoka (a kollégiumi bizottság egyetértésével) kényszertakarítást rendelhet el. A kollégiumi 

kényszertakarítás díját az Egyetem által fenntartott kollégiumok esetében szolgáltatási díjként 

kell előírni a hallgatónak a Neptun rendszerben, melyhez az információt az adott kollégium 

koordinátorának kell megadni a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály pénzügyi csoportja 

felé. A nem egyetemi fenntartású kollégiumokban a kollégiumi/diákotthoni 

kényszertakarítási/kártérítési hozzájárulás díját, fizetésének rendjét az üzemeltető jogosult 

meghatározni a házirendben. 

- Indoklás: 

A vendégfogadással/kényszertakarítással kapcsolatos rezsiköltség az üzemeltetőt terheli a nem 

egyetemi fenntartású kollégiumokban. 

3. Javaslat a HKR „Kollégiumi/diákotthoni térítési díjak" (6. sz. melléklet) kiegészítésére: 

- Javasolt szöveg: 

„Az Egyetem által fenntartott kollégiumokban a 200 watt teljesítmény feletti háztartási eszköz 

engedéllyel történő használatának térítési 

díja: 1000 Ft/hó/eszköz. Az eszközhasználati díjat szolgáltatási díjként kell előírni a 

hallgatónak a Neptun rendszerben, melyhez az információt az adott kollégium koordinátorának 

kell megadni a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály pénzügyi csoportja felé. A nem 

egyetemi fenntartású kollégiumokban a 200 watt teljesítmény feletti háztartási eszköz 

engedéllyel történő használatának térítési díját, fizetésének rendjét az üzemeltető jogosult 

meghatározni a házirendben.” 

- Indoklás: 

A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról) 3. sz. melléklete szerint: "a szobákban a hűtőgépek, 

hajszárítók és 200 watt teljesítmény alatti elektromos teljesítményű, nem hőfejlesztő eszközök 

(TV, videó, kávé- és teafőző, villanyborotva, szórakoztató elektronikai eszközök, kis 

fogyasztású háztartási eszközök)" használatát kell infrastrukturális feltételként biztosítani. 
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Mivel a 200 watt teljesítmény feletti eszköz használata nem tartozik a fent nevezett 

jogszabályba (nem alapszolgáltatás), ezért az ilyen eszköz csak külön engedéllyel használható 

a kollégiumban, és csak ahol a műszaki feltételek ehhez adottak. Az ilyen kollégiumokban a 

200 watt teljesítmény feletti eszköz bejegyzésre kerül a szobaleltárba "saját eszköz" 

megjelöléssel. Ez az intézkedés beépül az egyetem kollégiumainak - jelenleg kialakítás alatt 

álló - házirendjébe. A rezsiköltség az üzemeltetőt terheli a nem egyetemi fenntartású 

kollégiumokban. 

 

 

Zvara Patrik: Kérdése, hogy mentesülhet-e a hallgató a fizetési kötelezettség alól abban az 

esetben, ha a számítógép például nagyobb teljesítményű, de tanulmányaihoz szükséges. 

 

Lakatos Márk: Kormányrendelettel támasztja alá, hogy ez esetben a hallgató mentesülhet a 

térítési díj kötelezettség megfizetése alól. 

 

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói 

Követelményrendszerének módosítására vonatkozó előterjesztést.  

 

Az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszer „Térítési díjak, fizetendő díjak 

jegyzéke" (7. sz. melléklet) az alábbiak szerint módosul: 

 

16. sor: „Költségtérítés/önköltség, diákotthoni/kollégiumi térítési díj, térítési, egyéb díj 

befizetési kötelezettség határidőre történő elmulasztása miatti késedelmi díj (10.001 Ft és 

fölötte) - 2500 Ft/tétel" 

17. sor: „Diákotthoni/kollégiumi térítési díj határidőre történő elmulasztása miatti késedelmi 

díj: 1000 Ft/tétel” 

 

 

A HKR „Kollégiumi/diákotthoni térítési díjak" (6. sz. melléklet) az alábbiak szerint módosul: 

„Önköltséges/költségtérítéses finanszírozású, levelező munkarendű, valamint a képzési időn 

túli államilag támogatott/állami ösztöndíjas hallgató és vendéghallgató a kollégiumi díjon felül 

11.000 Ft-os többletköltséget köteles megfizetni .” 

„Kollégiumi/Diákotthoni vendégéjszaka díja: 2.000 Ft/fő/éj 

Kollégiumi jogviszonnyal rendelkező hallgató a lakótársai egyetértésével vendéget fogadhat, 

mely vendéget be kell jelentenie az adott kollégium házirendje szerint. Az Egyetem által 

fenntartott kollégiumok esetében a vendégéjszaka díját igazgatási díjként kell előírni a 

hallgatónak a Neptun rendszerben, melyhez az információt az adott kollégiumi koordinátornak 

kell megadni a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály Pénzügyi és Neptun Irodája felé. Az 

adott kollégium kollégiumi bizottsága egyetértési jogot gyakorol a vendégéjszakákból befolyt 

összegek felhasználásakor. A nem egyetemi fenntartású kollégiumokban a vendégfogadás díját, 

fizetésének rendjét az üzemeltető jogosult meghatározni a házirendben.” 

 

Kollégiumi/Diákotthoni kényszertakarítási/kártérítési hozzájárulás díja: 2.500 Ft/fő/alkalom 

Amennyiben a hallgató felszólítás ellenére sem takarítja ki a szobáját, az adott kollégium 

gondnoka (a kollégiumi bizottság egyetértésével) kényszertakarítást rendelhet el. A kollégiumi 

kényszertakarítás díját az Egyetem által fenntartott kollégiumok esetében szolgáltatási díjként 

kell előírni a hallgatónak a Neptun rendszerben, melyhez az információt az adott kollégium 

koordinátorának kell megadni a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály pénzügyi csoportja 

felé. A nem egyetemi fenntartású kollégiumokban a kollégiumi/diákotthoni 
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kényszertakarítási/kártérítési hozzájárulás díját, fizetésének rendjét az üzemeltető jogosult 

meghatározni a házirendben. 

 

 

A HKR „Kollégiumi/diákotthoni térítési díjak" (6. sz. melléklet) az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az Egyetem által fenntartott kollégiumokban a 200 watt teljesítmény feletti háztartási eszköz 

engedéllyel történő használatának térítési 

díja: 1000 Ft/hó/eszköz. Az eszközhasználati díjat szolgáltatási díjként kell előírni a 

hallgatónak a Neptun rendszerben, melyhez az információt az adott kollégium koordinátorának 

kell megadni a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály pénzügyi csoportja felé. A nem 

egyetemi fenntartású kollégiumokban a 200 watt teljesítmény feletti háztartási eszköz 

engedéllyel történő használatának térítési díját, fizetésének rendjét az üzemeltető jogosult 

meghatározni a házirendben.” 

 

 

 

Szavazás eredménye 

Nyílt szavazás 

Leadott szavazatok száma:29 

Igen szavazatok száma: 29 

Nem szavazatok száma: 0 

Tartózkodik: 0 

Érvénytelen szavazatok száma: 0 

 

 

5. napirendi pont 

Javaslat az EKE “Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata” elfogadására  
 

Koczka Ferenc: Az adatvédelmi szabályt létrehozására törvényi szabályok vannak. Ennek 

alapján korábban már elkészült az egyetem Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata, melyet 

megújítani szükséges az időközbeni törvényi módosítások miatt. 

 

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzatra vonatkozó előterjesztést.  

 

 

Szavazás eredménye 

Nyílt szavazás 

Leadott szavazatok száma: 29 

Igen szavazatok száma: 29 

Nem szavazatok száma: 0 

Tartózkodik: 0 

Érvénytelen szavazatok száma: 0 
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6. napirendi pont 

Javaslat az “EKE Kollégiumainak Szervezeti és működési rendje” c. szabályzat 
elfogadására 

 

Lakatos Márk: Az egyetem működését szabályzó dokumentumok közül eddig hiányzott a 

kollégiumainak szervezeti és működési rendje. 

 

Bíró Balázs: Módosítási javaslatot tesz, hogy a hallgatók érdekképviselete a kollégiumokban 

bekerüljön a működési rendbe. 

Lakatos Márk: A házirendben marad a Kollégiumi Bizottság. Második bekezdést kérik 

módosítani, más jogi akadálya nincs annak, hogy bekerüljön a módosítás a szervezeti és 

működési rendbe.  

 

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Kollégiumainak 

Szervezeti és Működési Rendjére vonatkozó előterjesztést.  

 

Szavazás eredménye 

Nyílt szavazás 

Leadott szavazatok száma: 29 

Igen szavazatok száma: 29 

Nem szavazatok száma: 0 

Tartózkodik: 0 

Érvénytelen szavazatok száma: 0 

 

 

 

 

7. napirendi pont 

Javaslat az EKE “Archívum Szabályzat” elfogadására  
 

  

Dr. Ollé János: A szabályzat célja az Eszterházy Károly Egyetemen keletkező intézményi 

tudásvagyon összegyűjtése, archiválása, kezelése, valamint hazai és nemzetközi szinten történő 

megosztása, a tudományos tevékenység reprezentálása és az intézményi repozitóriumokat 

tömörítő Eszterházy Károly Egyetem Archívum működtetésének szabályozása. 

 

Gál Tibor: Módosítási javaslat érkezett a szakdolgozattal kapcsolatban, mely szerint 

szakdolgozatokat megtekintés szintjén a konzulensek és az opponensek megkapják, illetve a 

szakfelelősök is láthassák. Ezt támogatják. 

 

Dr. Juhász Tibor: Javasolja, hogy változtatni lehessen a nyilvánosság szintjén a feltöltést 

követően is. 

Véleménye szerint megkönnyíti a feltöltést ha a rendszer az MTMT adatait átveszi. 

 

Dr. Ollé János: Csak a minősítést követően köthető össze az MTMT-vel. 

 

Határozati javaslat: A Szenátus elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem Archívum 

szabályzatra vonatkozó előterjesztést.  
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Szavazás eredménye 

Nyílt szavazás 

Leadott szavazatok száma: 29 

Igen szavazatok száma: 29 

Nem szavazatok száma: 0 

Tartózkodik: 0 

Érvénytelen szavazatok száma: 0 

 

8. napirendi pont 

Javaslat a Kari SZMR “minta” jóváhagyására  

 

Dr. Liptai Kálmán: A karok működési rendjüket egységes minta alapján készítik el, mely 

minta tartalmazza a Kari Tanácsok választására vonatkozó egységes választási szabályokat. A 

Kari Tanács választási eljárások a jóváhagyott minta alapján tudják kezdetüket venni, amelynek 

eredményeként a létrejövő Kari Tanácsok a jóváhagyásra javasolt mintát töltik ki a kari 

sajátosságokkal. A végleges Kari SZMR-ek elfogadása a megválasztott Kari Tanácsok 

hatásköre, a szabályozókat a Karok a Szenátus elé jóváhagyás céljából terjesztik majd elő.  

 

Mizera Tamás: Előzetesen írásban benyújtotta kérdését. Véleménye szerint meg kell viszgálni, 

hogy doktorandusz delegálható e a Kari Tanácsba. 

Dr. Kőfalusi Eszter: Amennyiben a dékánok hozzájárulnak, ennek nincs akadálya. Ezt 

egyedileg az érintett kar SZMR-be szükséges rögzíteni. 

Pénzesné Dr. Kónya Erika: Javaslatot tesz a kari tanácsok összetételére. 

- GTK 11 fő: 1 fő dékán, intézetenként 2 fő oktató, kutató, tehát 3x2 fő, 1 fő nem oktató 

dolgozó, 1 fő a dékáni hivatal képviseletében, 2 fő hallgató 

- BTK 13 fő: 1 fő dékán, 1 fő dékáni hivatal képviseletében, 1 nem oktató dolgozó, 2 hallgató, 

8 választott oktató 

- AVK 10 fő: dékán, 5 fő oktató-kutató, Gyöngyösi Károly Róbert Campus 3 fő vezető oktató-

kutató, 2 fő nem vezető oktató-kutató, Egri Campus 1 fő oktató-kutató, 1 fő nem oktatói kutatói 

munkakörben dolgozó, 2 hallgató, tanácskozási joggal 1 fő 

- PK 17 fő: dékán, dékáni hivatalvezető, 1 nem oktató dolgozó, 8 oktató-kutató az Egri 

Campusról, 1-1 fő oktató-kutató a Jászberényi és Sárospataki Campusról, Eger 2 fő hallgató, 

Jászberény, Sárospatak 1-1 fő hallgató 

- TTK 13 fő: dékán, dékáni hivatalvezető, 1 nem oktató, 1 GYKRC oktató-kutató, 7 oktató-

kutató az Egri Campusról, 2 hallgató 

 

Mizera Tamás: Az elhangzottak alapján nem egyértelmű, hogy hallgatói képviselőként részt 

vesz e doktorandusz. 

Dr. Kőfalusi Eszter: Az előterjesztésben hallgatók szerepelnek. Ezt vagy megosztják a 

hallgatók és a doktoranduszok között, vagy bővíteni szükséges a kari tanácsok létszámát. 

Dr. Zimányi Árpád: A BTK támogatja a doktorandusz hallgatók képviseletét a Kari 

Tanácsban. Kérdése, hogy a Kari Tanács végleges létszámát ezen ülés alatt szükséges e 

rögzíteni. 

Dr. Héjja-Nagy Katalin: A PK képviseletében a javaslat 2 fő egri hallgatót jelöl, így ezt 

módosítják 1 fő hallgatóra és 1 fő doktorandusz hallgatóra. 

Pénzesné Dr. Kónya Erika: Jelzi, hogy 25 %-nál nem lehet nagyobb arányú a hallgatói 

képviselete. 

Dr. Liptai Kálmán: Kérése a HÖK illetve a DÖK elnökei mihamarabb egyeztessenek. 
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Dr. Kőfalusi Eszter: Ismerteti a módosítási javaslatokat: 

1. a dékáni hivatalvezetők szavazati joggal rendelkezzenek 

2. a karok egyedileg építik be a kari SZMR-be a tanácsok felépítését. 

 

Dr. Liptai Kálmán: Kérdése, hogy miért van szükség 2 fő szavazati joggal rendelkező nem 

oktató dolgozóra a Kari Tanácsban. 

 

Kérdés, hogy a dékáni hivatalvezető miért rendelkezik szavazati joggal. 

Vegyen részt a választáson nem oktató dolgozkók körében. 

 

Határozati javaslat: A módosítási indítványt figyelembe véve Szenátus jóváhagyja az 

Eszterházy Károly Egyetem Kari SZMR mintájára vonatkozó előterjesztést.  

 

Az elfogadott dokumentum alapján a karok megkezdik a Kari Tanács választási eljárásokat.   

 

Szavazás eredménye 

Nyílt szavazás 

Leadott szavazatok száma: 29 

Igen szavazatok száma: 29 

Nem szavazatok száma: 0 

Tartózkodik: 0 

Érvénytelen szavazatok száma: 0 

 

 

 

9. napirendi pont 

Javaslat az EKE Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályának jóváhagyására  
 

Mizera Tamás: Az egyetemmé válás szükségessé tette a módosításokat. A jogtanácsossal és 

a hallgatókkal is egyeztetve lett. A küldöttgyűlés augusztus 30-án elfogadta.  

 

Határozati javaslat: A Szenátus jóváhagyja az Eszterházy Károly Egyetem Doktorandusz 

Önkormányzat Alapszabályra vonatkozó előterjesztést.  

 

Szavazás eredménye 

Nyílt szavazás 

Leadott szavazatok száma: 29 

Igen szavazatok száma: 29 

Nem szavazatok száma: 0 

Tartózkodik: 0 

Érvénytelen szavazatok száma: 0 

10. napirendi pont 

Javaslat Szenátus mellett működő bizottság személyi összetételének 
megváltoztatására  

 

 

 

Határozati javaslat:  
1. A Szenátus a Szenátus mellett működő Kreditátviteli Bizottság tagjának megbízását 

titkos szavazással az alábbi szavazati arányokkal támogatta:  
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Ssz. Kreditátviteli Bizottság Igen Nem Érvénytelen 

 

1. 

 

 

Szabó Tamás  (bizottság tagja)  

Gyöngyösi Károly Róbert Campus 

 

29 

 

0 

 

0 

 

2. A Szenátus a Szenátus mellett működő Kreditátviteli Bizottság tagjának megbízását 

titkos szavazással az alábbi szavazati arányokkal támogatta:  

 
 

Ssz. Egyetemi Szociális Ösztöndíjbizottság Igen Nem Érvénytelen 

 

1. 

 

 

Szabó Tamás  (bizottság tagja)  

Gyöngyösi Károly Róbert Campus 

 

29 

 

0 

 

0 

 

 

11. napirendi pont 

Javaslat Jogszabály által módosított képzések, szakirányok bejelentésére az 
Oktatási Hivatalban  

 

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona: : A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új 

képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI.9.) sz. Korm. rendelet 10. § (2) 

és (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik. 

- Azon szakiránynak az indítását, amely e rendelet hatálybalépésekor önálló szakként a 

kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal 

nyilvántartásában szerepelt, a felsőoktatási intézmény kérelme alapján - a szak képzési és 

kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően - az oktatási hivatal 

nyilvántartásba veszi. 

- Azon szaknak az indítását, amely e rendelet hatálybalépésekor a kérelmező felsőoktatási 

intézmény által folytatott önálló szakirányként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt, 

a felsőoktatási intézmény kérelme alapján - a szak képzési és kimeneti követelményeinek 

rendeletben történő kihirdetését követően - az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi. 

A szakok képzési és kimeneti követelményeinek kihirdetése 2016 augusztus 5-én a 18/2016. 

(VIII. 5.) EMMI rendeletben megtörtént. 

 A fentiek alapján az alábbi szakok, szakirányok OH regisztrációjához és a 2017/2018-as 

tanévre történő meghirdetéséhez kérik a Szenátus jóváhagyását: 

 sport- és rekreációszervezés BSc (a sportszervező, valamint a rekreációszervezés és 

egészségfejlesztés alapszakok összeolvadásával létrejött új alapszak), 

 képalkotás (képalkotás szakirány, valamint mozgóképkultúra és média szakirány) 

BA (az elektronikus ábrázolás, a képi ábrázolás, a plasztikai ábrázolás, illetve a 

mozgóképkultúra és médiaismeret alapszakok megszűnésével létrejött alapszak, 

szakirányokkal). 

 

Azokon a szakokon, ahol 2017-től csak névváltozás van, ott a változásokat az Oktatási Hivatal 

hivatalból át fogja vezetni. 
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Határozati javaslat: A Szenátus hozzájárul az Eszterházy Károly Egyetemen Sport- és 

rekreáiószervezés Bsc és Képalkotás BA (képalkotás szakirány, valamint mozgóképkultúra és 

média szakirány) szakok, szakirányok Oktatási Hivatali regisztrációjához és a 2017/18-as 

tanévre történő meghirdetéséhez. 

 

Szavazás eredménye 

Nyílt szavazás 

Leadott szavazatok száma: 29 

Igen szavazatok száma: 29 

Nem szavazatok száma: 0 

Tartózkodik: 0 

Érvénytelen szavazatok száma: 0 

 

12. napirendi pont 

Javaslat a rektor külföldi útjának engedélyezésére 
 

Dr. Liptai Kálmán: Kéri a Szenátus jóváhagyását a 2016. szeptember 14-i Partiumi 

Keresztény Egyetemre történő utazásához. 

Határozati javaslat: Dr. Liptai Kálmán 2016.  szeptember 14-én az intézmény képviseletében 

tárgyalásokat folytat a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem rektorával, dr. theol. Pálfi 

Józseffel.  

 

Az indulás időpontja: 2016. év szeptember 14. 13.00 

 

Visszaérkezés időpontja: 2016. év szeptember 15. 13.00 

 

Szavazás eredménye 

Nyílt szavazás 

Leadott szavazatok száma: 29 

Igen szavazatok száma: 29 

Nem szavazatok száma: 0 

Tartózkodik: 0 

Érvénytelen szavazatok száma: 0 

13. napirendi pont 

Javaslat a rektor külföldi útjának engedélyezésére 
 

Dr. Liptai Kálmán: Kéri a Szenátus jóváhagyását a 2016. szeptember 30-i Eperjesi Egyetem 

történő utazásához. 

 

Határozati javaslat: Dr. Liptai Kálmán 2016.  szeptember 30-án az intézmény képviseletében 

tárgyalásokat folytat az Eperjesi Egyetem (University of Presov)  rektorával, dr. Kónya Péterrel. 

 

Szavazás eredménye 

Nyílt szavazás 

Leadott szavazatok száma: 29 

Igen szavazatok száma: 29 

Nem szavazatok száma: 0 
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Tartózkodik: 0 

Érvénytelen szavazatok száma: 0 

 

 

14. napirendi pont 

Javaslat a véradással összefüggő hallgatók óralátogatási, az egyetem munkavállalóinak 

munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli mentesítésről 

 

Dorner László: Ismerteti az előterjesztést, melyet a Szenátus tagjai korábban elektronikusan 

megkaptak. A véradás napján történő tanulmányi követelmények alóli 4 óra felmentés 

intézményünkben történő érvényesítése nagyban segítené a véradásszervezők munkáját.  

Kérik a Szenátust, hogy támogassa a véradó hallgatók 4 tanulmányi óráról történő felmentését 

a véradás napján. 

Dr. Bujdosó Zoltán: Támogatja a javaslatot.  

Zvara Patrik: Támogatja a javaslatot. 

Határozati javaslat: A Szenátus a „véradással összefüggő hallgatók óralátogatási, az egyetem 

munkavállalóinak munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli mentesítésére” vonatkozó 

előterjesztést.  

 

Szavazás eredménye 

Nyílt szavazás 

Leadott szavazatok száma: 29 

Igen szavazatok száma: 29 

Nem szavazatok száma: 0 

Tartózkodik: 0 

Érvénytelen szavazatok száma: 0 

 

15. napirendi pont 

Különfélék 

 

 

Dr Liptai Kálmán: Megköszöni a munkát. 

Tájékoztatja a Szenátus tagjait arról, hogy a kiírt rektori pályázatra benyújtotta a pályázatát. 

 

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona: Sárospatakról 15 hallgató jelezte, hogy szeretne Egerbe 

átjelentkezni. Ezzel kapcsolatban javasolják a HKR módosítását azzal, hogy 

telephelyváltoztatási kérelmet csak 2 lezárt félév után nyújthasson be. 

 

Dr. Varró Bernadett: Kérése, hogy méltányossági lehetőséget hagyjanak ezzel kapcsolatban. 

 

További hozzászólás hiányában a levezető elnök megköszönte a részvételt és lezárta az ülést. 

 

 

       Dr. Tánczos Tamás                    Dr. Ruszkai Csaba 

 jegyzőkönyv-hitelesítő                 jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

   Dr. Kőfalusi Eszter                       Dr. Liptai Kálmán  

jegyzőkönyv-vezető     a Szenátus titkára                               rektor 


