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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2013. január 3-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Daku Dávid, Engert Attila, Fekete Dóra, Hoffer Dávid, Kettinger Ádám Ottó, 

Kovács András, Molnár László, Nagy Gábor, Rácz Tamás, Rátóti János, Somogyi József, 

Szabó Tamás, Szilágyi Attila, Szipka Károly, Varga Károly 

Kimentését kérte: Farkas László 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András beszámolt a Szenátus 2012. december 17-ei ülésén történtekről. 

1.2 Kovács András elmondta, hogy 2012. december 19-én részt vett a Hallgatói 

Befizetéseket Vizsgáló Bizottság ülésén, majd beszámolt az ott elhangzottakról. 

1.3 Kovács András elmondta, hogy a mai napon részt vett egy megbeszélésen Nagy 

Dáviddal (HÖOK elnök), ahol a 2012. december 22-ei Balogh Zoltánnal (emberi 

erőforrások minisztere) zajlott egyeztetésről beszéltek. Emellett a hallgatói szerződésről 

és az ezzel kapcsolatos tervekről volt szó.  

1.4 Kovács András jelezte, hogy a Balatonlellei Ifjúsági Tábor nyári időbeosztása várhatóan 

a jövő hétre készül el. 

1.5 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy az Újévi fogadás időpontja 2013. január 10. 

18:00, így a következő EHK ülés 2013. január 10-én 16:00-kor kezdődik. 

1.6 Kovács András elmondta, hogy az EHK segítségét kérték a Duna-parti Egyetemek 

Regattájának szervezői a lebonyolításhoz. AZ EHK részéről Szilágyi Attila lesz a 

kapcsolattartó. 

1.7 Kovács András elmondta, hogy 2012. december 21-én KHK elnöki megbeszélést tartott, 

ahol a tavaszi félév továbbképző hétvégéjének és a hallgatói képviselők 

tudásfelmérésének időpontjáról beszéltek. Kérte, hogy a következő EHK ülésig minden 

Kari Hallgatói Képviselet jelezzen vissza, hogy megfelelő-e az előzetes időpont. 

1.8 Kovács András jelezte, hogy a HÖK-DIK finanszírozás átalakításával kapcsolatos 

javaslatot a Vezetői Értekezlet hétfői ülésén fogja tárgyalni. Kovács András részletesen 

ismertette ezen anyag tartalmát.(növekednek a díjtételekhez rendelt összegek; a 2012 
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szeptemberében iratkozott hallgatók a tantárgy-újrafelvételért fizetnek (bennlévők esetén 

nincs változás); a térítési díjak kumulált összege maximalizálásra kerül; 110%-os 

kredittúllépés szabályozásra kerül) Az elmondott javaslatokat az EHK egyöntetűen 

támogatta. 

1.9 Fekete Dóra előterjesztette a 2012/13-as tanév tavaszi félévének kollégiumi férőhelyek 

karok közti felosztására vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK 

egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadott. 

1.10  Kovács András elmondta, két ember jelezte neki, hogy szeretné betölteni az oktatási 

referensi posztját. A referensi poszt betöltéséről az EHK következő ülésén dönt majd.  

1.11  Rácz Tamás beszámolt az juttatás-térítés területén történtekről. Elmondta, hogy a jövő 

hét folyamán Külső Szociális Bizottsági ülést tart, ahol a kollégiumi jelentkezéshez 

szükséges határidőkről beszélnek majd. Várhatóan a jövő héten elkészül a pályázathoz 

szükséges igazolásokat tartalmazó lista, valamint megkezdődhet a jelentkezés az 

Egységes Szociális Rendszerben. Emellett várhatóan ebben a félévben is csak azok 

bírálhatnak majd, akik megszerzik erre a jogosultságot.  Kovács András kérte Rácz 

Tamást, hogy minden kari szociális referenst a jövő hét folyamán e-mailben értesítsen, 

hogy kinek van jelenleg bírálói jogosultsága. 

1.12  Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a 

legutóbbi EHK ülés óta két Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol az egységes 

kollégiumi felvételi lehetőségéről és a kollégiumi férőhelyek karok közti szétosztásáról 

beszéltek. A Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen vendég volt Vermes Boldizsár 

(Hallgatói web2-es szolgáltatások fejlesztésért felelős referens), aki tájékoztatta a 

jelenlévőket a kollégiumi felvételi rendszer lehetőségeiről. Lezárult a kollégiumi mentor 

pályázatok leadási határideje, így Fekete Dóra jelezte, hogy a Kari Hallgatói 

Képviseletek átvehetik azokat a GMF Kollégiumok Osztályon. Fekete Dóra arra is 

emlékeztette a karokat, hogy 2012. január 9. 12:00-ig kell Kovács Andrásnak megküldeni 

hivatalos levélben azt, hogy kit/kiket támogatnak a jelentkezők közül.  

1.13  Molnár László beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy 

elbírálásra kerültek az Esélyegyenlőségi pályázatok, illetve ennek eredményéről 

értesítette a pályázókat. 
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2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Szipka Károly elmondta, hogy az Educatio Kiállításon való egységes megjelenéshez 

nyakkendőtűket és sálakat rendel a segítőknek. 

2.3 Kettinger Ádám Ottó előterjesztette a Műegyetemi Zenekar működési keretének 

módosítására vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 15-

0-0 arányban elfogadott. 

 

 

Következő EHK ülés: 2013. január 10. (csütörtök) 16:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2013. január 8. (kedd) 9:00 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2013. január 3. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Kollégiumi férőhelyek karok közti felosztása Fekete Dóra 

2 Műegyetemi Zenekar működési keretének módosítása Kettinger Ádám Ottó 

 


