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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2013. január 31-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Dávida Eszter, Engert Attila, Farkas László, Fekete Dóra, 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: Daku Dávid 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András elmondta, hogy az elmúlt időszakban az EHK működését érintő jogi és 

szabályzati kérdések tisztását követően, következő feladatának az EHK és a Diákközpont 

szervezeti racionalizálását tartja. Erről egyeztetett Szabó Imrével (Diákközpont igazgató) 

a mai napon. Az EHK működésének átalakításáról bővebben a következő EHK ülésen ad 

tájékoztatást. Emellett az EHK munkájának segítésére szeretne ismét felvenni egy 

titkárnőt. Ezzel kapcsolatban azt kérte, mindenki gyűjtse össze, hogy kinek milyen 

munkafolyamatokban lehetne segítségére a titkárnő, majd küldje el ezeket számára. Az 

EHK bizottságainak hatékonyabb működési rendjét illetve az EHK feladatainak 

hatékonyabb felosztását szintén a következő EHK ülésen fogja ismertetni. 

1.2 Kovács András beszámolt a Szenátus 2013. január 28-ai ülésén történtekről. 

1.3 Kovács András beszámolt a hétfői papucsos értekezleten történtekről. Itt a 

Természettudományi Kar átoktatási feladatairól, és annak megváltoztatására érkezett 

módosító javaslatoktól egyeztettek. Emellett szó volt a HIT Gyülekezetével történt 

egyeztetésekről, aminek kapcsán részletesen is megvizsgálták az Egyetem Tárgyi 

Eszközök Kezelésének Szabályzatát. Egyeztettek a hallgatók által fizetendő egyéb díjakat 

tartalmazó Rektori Utasításról, amit kisebb formai javítások miatt módosítani szükséges. 

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

értekezletet tartott, ahol a kollégiumi edzőtermek üzemeltetési koncepciójáról beszéltek.  

1.5 Rátóti János kérdésére Kovács András elmondta, hogy a TVSZ 11. § (14) 

bekezdésében leírt kredittúllépés (azaz a mintatantervben előírt kreditek 110%-án felül 

felvett szabadon választható tárgyak felvételének) térítési költsége a hallgatók által 
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fizetendő egyéb díjakról szóló Rektori Utasításban már jelenleg is szerepel. Ugyanakkor 

a jövőben az ezzel kapcsolatos szabályozást pontosítani kell és várhatóan a térítési díj 

mértéke is emelkedik majd.  

1.6 Engert Attila beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten Belső 

Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol az aktív és a passzív státuszállítási kérdésekről 

egyeztettek. A mai nap folyamán részt vett a Központi Tanulmányi Hivatal 

Hivatalvezetői Értekezletén, majd beszámolt az ott történtekről. 

1.7 Rácz Tamás beszámolt az juttatás-térítés területén történtekről. Elmondta, hogy 

sikeresen regisztrálták az újonnan felvett, MSc képzésüket 2012/13-as tanév tavaszi 

félévében kezdő hallgatókat az Egységes Szociális Rendszerbe. Erről hamarosan 

értesíteni fogja az érintett hallgatókat, valamint a Külső Szociális Bizottság tagjait is. 

Szabó Tamás kérdésére Rácz Tamás elmondta, hogy a Neptun rendszeren keresztül 

fogja értesíteni a hallgatókat egyúttal arról is, hogy legkésőbb 2013. február 3-ig 

mindenki indítsa el a szociális támogatásokra leadott pályázatának kitöltését. Rácz 

Tamás tájékoztatta az EHK-t, hogy az idei félévben sokan teljesítik sikertelenül a 

szociális pályázatok bírálói vizsgáit. Így arra kérte a karokat, hogy a jövőben alaposabb 

felkészültséggel, tudással jelenjenek meg a bíráló jelöltek a vizsgán. 

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

minden Kari Hallgatói Képviselet megküldte számára az előzetes és a végleges, a 

2012/13-as tanév tavaszi félévére vonatkozó kollégiumi férőhelyben részesült hallgatók 

listáját.  Jelezte, hogy a mai délután folyamán 5 újabb külföldi hallgató jelentkezett a 

KTH-nál, de mivel még nem biztos, hogy szeretnének kollégiumi férőhelyet, emiatt nem 

sikerült még a feltöltetlen kollégiumi férőhelyeket újra kiosztania a karok között. Fekete 

Dóra kérte, hogy a végleges kollégiumi férőhely igények ismeretében az EHK által 

korábban elfogadott elvek alapján újraoszthassa a fennmaradó helyeket, az EHK 

egyhangú, 15-0-0 arányú szavazás után támogatta. Jelezte, hogy a félévenként biztosított 

ingyenes kollégiumi bennalvási éjszakákat a Kari Hallgatói Képviseleteknek 2012. 

február 7-ig (csütörtökig) kell megküldeniük részére.  

1.9 Molnár László beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

Belső Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol a MŰHAL Alapítvány által kiírt Utazási 

Pályázatra beérkezett pályázatokat bírálták el.  
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1.10  Kovács András elmondta, hogy a hallgatói képviselők tudásfelmérésének időpontjai 

2013. március 1. 18:00 illetve 2013. március 11. 18:00. Szipka Károly utánajár és 

megvizsgálja, hogy mik a tudásfelmérésre való felkészülést elősegítő gyakorló honlap 

elindításának feltétele. 

1.11  Kovács András elmondta, hogy a keddi nap folyamán látogatást tett az Egyetemen 

Maruzsa Zoltán (felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár).  

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Somogyi József kérte, hogy minden Kari Hallgatói Képviselet küldjön egy 

kapcsolattartó személyt, aki az Erasmus és külföldi csereprogramok esetében segíteni 

tudja a kommunikációt az adott kar hallgatói irányába.  

2.3 Szilágyi Attila kérte, hogy mindenki segítse a tankönyv ellátottsági felméréssel 

kapcsolatos feladatokat. 

2.4 Rácz Tamás elmondta, hogy Kovács Andrással együtt a mai nap folyamán részt vett 

egy másodfokú kollégiumi fegyelmi tárgyaláson, majd beszámolt az ott történtekről.  

 

 

Következő EHK ülés: 2013. február 7. (csütörtök) 18:00 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2013. január 31. 

 

 


