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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2013. január 24-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 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató); Dávida Eszter (ÉPK HK elnök) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András köszöntötte Dávida Esztert, aki 2013. január 25-től az ÉPK HK új EHK 

delegáltja. 

1.2 Kovács András jelezte, hogy Hoffer Dávid távozásával új tagot kell választani a 

Szenátusba, a Szenátusi Oktatási Bizottságba, valamint új felelőst kell választani az 

Erasmus és külföldi csereprogramok koordinálására. Szenátusi hely betöltésére Daku 

Dávid és Szipka Károly jelentkezett, akik a fenti sorrendben 2-12 szavazatot kaptak (a 

két érintett személy nem szavazott). Így a Szenátus új hallgató tagja Szipka Károly. 

Szabó Tamás és Nagy Gábor lemondott Szenátusi Oktatási Bizottsági tagságáról. Az 

így megüresedett három helyre Dávida Eszter, Kettinger Ádám Ottó és Szilágyi Attila 

jelentkezett, akik delegálását az EHK 15-0-1 arányú szavazás után támogatta. Az 

Erasmus és külföldi csereprogramok koordinálására Somogyi József jelentkezett, akit az 

EHK 14-0-1 szavazást követően (az érintett személy nem szavazott) támogatott. 

1.3 Az EHK áttekintette a Szenátus 2013. január 28-ai ülésének napirendi pontjait. 

1.4 Kovács András beszámolt a hétfői operatív értekezleten történtekről. Itt a mesterszakra 

felvételt nyert hallgatók létszámáról beszéltek. Kaszásné Mészáros Éva (gazdasági- és 

műszaki főigazgató) beszámolt a Központi Illetményszámfejtési Rendszerről (KIR), a 

KIR és a NEXON-rendszer közti problémákról, az 1700/2012. (XII. 29.) a közszférában 

alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveket tartalmazó kormányhatározat végrehajtásának 

állapotáról, valamint a 4/2013. (I. 11.) az államháztartás számviteléről szóló 

kormányrendeletről.  
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1.5 Kovács András beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt a mesterszakra 

felvételt nyert hallgatók létszámáról, a 1700/2012. (XII. 29.) a közszférában 

alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveket tartalmazó Kormány határozatról illetve a 2011. év 

végi BME pénzeszközök és keretmaradványok közötti eltérés okainak feltárásáról szóló 

jelentésről beszéltek.  

- Szabó Imre megérkezett - 

1.6 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. A 

Karrier Iroda folyamatos előkészületeket tesz a 2013 tavaszi Állásbörzére és a Felkészítő 

Napokra. A Támpont Iroda munkatársai a 2012. októberi hallgatói létszám statisztikákat 

ellenőrzik. Az Adminisztratív Csoport tagjai a hétvégén esedékes gazdasági évzárással 

foglalkoznak. Szabó Imre tájékoztatta az EHK-t a hallgatói kinnlevőségek kezelésének 

helyzetéről, az azzal foglalkozó bizottság munkájáról, valamint jelezte, hogy a jövőben 

érdemes lesz külön pénzügyi ügyrendeket készíteni a befizetési tételek típusai szerint. 

Kovács András ismertette a Térítési- és Juttatási Szabályzat módosítására vonatkozó 

javaslatát (1. sz. melléklet), amit az EHK 15-0-1 arányú szavazást követően támogatott. 

- Szabó Imre távozott – 

1.7 Kovács András ismertette a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló Rektori 

Utasítás módosítására vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amit az EHK egyhangúlag, 

16-0-0 arányban elfogadott. 

1.8 Kovács András elmondta, hogy a Térítési- és Juttatási Szabályzat módosításának 

Szenátusi előterjesztéséhez beérkezett módosító javaslatokat a Belső Oktatási Bizottság 

és a Belső Juttatási-térítési Bizottság fogja tárgyalni, majd az így kialakított javaslatot 

fogja a Jogi Csoporttal egyeztetni.  

1.9 Kovács András elmondta, hogy keddi nap folyamán EHK-DIK-MISZ-MISZISZ vezetői 

értekezletet tartott, ahol a kollégiumi edzőtermek üzemeltetési koncepciójáról beszéltek.  

1.10  Nagy Gábor beszámolt a legutóbbi HÖOK Elnökségi ülésen történtekről. Röviden 

ismertette az elnök, és az elnökségi tagok beszámolóinak tartalmát, a hallgatói 

szerződésről történt állásfoglalásokat, valamint a soron következő Közgyűlés napirendi 

pontjait. 
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1.11 Kovács András elmondta, hogy a héten részt vett egy megbeszélésen, ahol az egyházi 

szervezetek teremhasználati igényeiről beszéltek az Egyetem és a Hit Gyülekezetének 

részéről megjelent személyekkel.  

1.12  Fekete Dóra előterjesztette a Kollégiumi mentori pótpályázatok eredményére vonatkozó 

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

1.13 Molnár László előterjesztette a Balatonlellei Ifjúsági Tábor nyári időbeosztására 

vonatkozó javaslatát (4. sz. melléklet), amelyet az EHK 15-0-1 arányban elfogadott. 

1.14  Szilágyi Attila előterjesztette a tankönyv ellátottsági felmérésre vonatkozó javaslatát (5. 

sz. melléklet), amelyet az EHK 15-0-1 arányban elfogadott. 

1.15  Engert Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten Külső 

Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol jövőbeli terveit egyeztette a tagokkal. A héten 

egyeztetett Szabó Mihállyal (KTH igazgató) a Neptun lekérdezések jövőbeni 

lehetőségeiről, majd ismertette a megbeszélteket. A következő Belső Oktatási Bizottsági 

ülésen az aktív és passzív státuszállításokról fognak beszélni.  

1.16 Rácz Tamás beszámolt az juttatás-térítés területén történtekről. Előterjesztette a hallgatói 

normatíva terhére folyósított rendszeres juttatások módosított kifizetési időpontjainak a 

2012/2013. tanév II. félévi ütemezésére vonatkozó javaslatát (6. sz. melléklet), amit az 

EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott. Jelezte, hogy a szociális pályázatokat 

bírálók vizsgáztatása folyamatosan zajlik, de sajnos nagyon nagy a bukási arány a jelöltek 

felkészületlensége miatt. 

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

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol az egységes kollégiumi felvételi 

rendszerről egyeztettek. Emellett a kollégiumi kérdőívek kitöltése hamarosan indul, 

miután minden érintett egyetértett a kérdések tartalmával. 

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

beérkeztek a MŰHAL Alapítvány által kiírt utazási pályázatok, de néhány pályázat 

esetében hiánypótlást kért, ezért elbírálásukra a jövő héten kerül sor.  

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Szipka Károly beszámolt az Educatio Felsőoktatási Kiállításon történekről.  
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2.3 Hoffer Dávid elmondta, hogy mai nap folyamán lezajlott az Erasmus Fórum, majd 

jelezte az Erasmus Irodában valamint a kari pontrendszereknél felmerült problémákat. 

Ezt követően Hoffer Dávid megköszönte az elmúlt időszak közös munkáját az EHK 

tagjainak, majd jelezte, hogy a holnapi nappal kezdődően lemondott mandátumáról. 

2.4 Dávida Eszter tájékoztatta az EHK-t, hogy az Építészmérnöki Kar Kari Hallgatói 

Képviseletében beállt személyi változások következtében az ÉPK HK új elnöke 

Berecz Zsolt Gábor. 

2.5 Molnár László elmondta, hogy mai nap folyamán részt vett az ETDB ülésén, majd 

beszámolt az ott történtekről. 

2.6 Fekete Dóra elmondta, hogy Engert Attilával és Rácz Tamással együtt a héten részt 

vettek a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági ülésén, majd beszámolt az ott történtekről. 

 

 

Következő EHK ülés: 2013. január 31. (csütörtök) 18:00 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2013. január 24. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Térítési- és Juttatási Szabályzat módosítása Kovács András 

2 Hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló Rektori Utasítás Kovács András 

3 Kollégiumi mentori pótpályázatok eredménye Fekete Dóra 

4 Balatonlellei Ifjúsági Tábor nyári időbeosztása Molnár László 

5 Tankönyv ellátottsági felmérés Szilágyi Attila 

6 
Hallgatói normatíva terhére folyósított rendszeres juttatások módosított kifizetési időpontjai a 2012/2013. tanév 
II. félévben 

Rácz Tamás 

 


