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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2013. január 10-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Daku Dávid, Engert Attila, Farkas László, 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 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András beszámolt a hétfői Vezetői Értekezleten történtekről. Itt az 1700/2012. 

(XII. 29.) a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveket tartalmazó 

kormányhatározatról beszéltek, aminek egyetemi alkalmazásáról hamarosan állásfoglalást 

készít a Jogi Csoport. Emellett szó volt az Innotech Kft-ről, valamint az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által küldött tájékoztató levélről, amiben a jogszabályon 

kívüli juttatások folyósításának felfüggesztésére hívták fel az Egyetem figyelmét. Kovács 

András összefoglalta a Költségvetési Szabályzat módosítási javaslatát, ami a HÖK-DIK 

alrendszer finanszírozásának átalakítására vonatkozott. Ezen módosítási javaslat igényli a 

Térítési- és Juttatási Szabályzat 32. §-ának tartalmi változtatását is. Ezen javaslatokat a 

hétfői Rektori Tanács is tárgyalni fogja. A Térítési- és Juttatási Szabályzat módosítása 

során átvezetésre kerülnek a 2011. évi CCIV. a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 

módosítása miatt szükséges változások is. Az értekezleten szó esett az angol nyelven 

folyó képzések lebonyolításának teendőiről, amire vonatkozóan Szabó Mihály (KTH 

igazgató), Moson Péter (intézményi Erasmus koordinátor), valamint Jobbágy Ákos 

(oktatási rektorhelyettes) közösen fognak kidolgozni egy javaslatot. Kovács András 

tájékoztatta az EHK-t, hogy 2013. január 1-től az Egyetem a Központi 

Illetményszámfejtési Rendszert használja. Jobbágy Ákos (oktatási rektorhelyettes) 

tájékoztatta az értekezlet tagjait, hogy változott a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 

kormányrendelet. Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a Bathó Ferenc (EMMI - 

gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár) által küldött tájékoztatás alapján az 

Egyetemet korábban érintő zárolást csökkentésre módosították.  
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1.2 Kovács András elmondta, hogy keddi nap folyamán EHK-DIK-MISZ-MISZISZ vezetői 

értekezletet tartott, ahol a felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatására (NTP-

SZKOLL-12-P) kiírt pályázatról egyeztettek. 

1.3 Kovács András elmondta, hogy a héten részt vett egy megbeszélésen Nagy Dáviddal 

(HÖOK elnök), valamint Nagy Gáborral, ahol a közeljövő kormányzati egyeztetéseiről 

beszéltek, amik a nem állami finanszírozott alapszakokat érintik. 

1.4 Nagy Gábor beszámolt a múlt keddi HÖOK elnökségi ülésen történtekről. Ismertette a 

jövő heti Educatio Kiállítást érintő információkat, illetve a 2012/13-as tanév tavaszi 

félévére vonatkozó főbb rendezvényeket. 

1.5 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy az előzetesen megbeszéltek alapján az EHK 

a szakmai továbbképző hétvégéjét 2013. február 22-24között rendezi meg, valamint a 

hallgatói képviselők tudásfelmérésének időpontja 2013. március 1. 

1.6 Fekete Dóra előterjesztette a 2012/13-as tanév tavaszi félévének kollégiumi mentori 

pályázatainak eredményeire vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott. 

1.7 Fekete Dóra előterjesztette a 2012/13-as tanév tavaszi félévének kollégiumi mentori 

pótpályázatainak kiírására vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott. 

1.8 Rácz Tamás előterjesztette a hallgatói normatíva terhére folyósított rendszeres juttatások 

kifizetési időpontjainak a 2012/2013. tanév tavaszi félévi ütemezésére vonatkozó 

javaslatát (3. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott. 

1.9 Rácz Tamás beszámolt az juttatás-térítés területén történtekről. Elmondta, hogy a múlt 

hét folyamán Külső Szociális Bizottsági ülést tartott, ahol a 2012/13-as tanév tavaszi 

félévének rendszeres szociális ösztöndíj pályázatainak ütemtervéről egyeztettek. Szabó 

Tamás kérésére, az EHK arra kérte Rácz Tamást, hogy egyes időpontokat vizsgáljanak 

újra a Külső Szociális Bizottság tagjai. 

1.10  Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a kollégiumi mentori pályázatokat 

tekintették át. A jövő hét folyamán ismét Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tart az 

egységes kollégiumi felvételi rendszerrel kapcsolatban. Emellett Fekete Dóra 
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véglegesítette a kollégiumi ki-be-átköltözési információkat, valamint a fellebbezési 

határidőket, és erről tájékoztatta a Külső Kollégiumi Bizottság tagjait. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Szipka Károly kérte, hogy az Educatio Kiállításról korábban megküldött média 

anyagot mindenki lehetőségeihez mérten hirdesse. 

2.2 Szabó Tamás felvetette a korábban a „Tolvajkergetők” című műsort érintő javaslatát. 

Az EHK támogatja, hogy a korábbi műsorszámokban érintett egyetemi tanszékek 

bevonásával, további műsor készüljön, ami pozitív színben tünteti fel az Egyetemen 

biztosított kerékpár tárolási lehetőségeket. 

2.3 Kettinger Ádám Ottó ismertette a Műegyetemi Zenekar próbaterem használati 

problémáit, illetve jelezte, hogy ezzel kapcsolatban a következő EHK ülésen megoldási 

javaslattal kíván élni. 

2.4 Kovács András elmondta, hogy az oktatási referensi posztra Engert Attila és Szilágyi 

Attila jelentkezett. Az EHK meghallgatta a jelöltek jövőbeli terveit, majd 

távollétükben Engert Attilát és Szilágyi Attilát ebben a sorrendben rendre 7-6 

szavazattal támogatta, 1 fő tartózkodott. Ezt követően 9-3-3 arányú szavazás után az 

EHK Engert Attilát választotta meg az EHK új oktatási referensének.  

 

 

 

Következő EHK ülés: 2013. január 17. (csütörtök) 18:00 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2013. január 10. 
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Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 kollégiumi mentori pályázatok eredménye Fekete Dóra 

2 kollégiumi mentori pótpályázatok kiírása Fekete Dóra 

3 
A hallgatói normatíva terhére folyósított rendszeres juttatások kifizetési időpontjainak ütemezése a 2012/2013. 

tanév II. félévére 
Rácz Tamás 

 


