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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2013. február 7-én tartott üléséről 

 

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

Kettinger Ádám Ottó, Kovács András, Molnár László, Nagy Gábor, Rácz Tamás, Rátóti 

János, Somogyi József, Szilágyi Attila, Szipka Károly, Varga Károly 

Kimentését kérte: Szabó Tamás 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató) 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

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

Karrier Iroda szervezésében megkezdődtek a Felkészítő Napok. Szabó Imre ismételten 

kérte, hogy minden érintett töltse ki a Diákközpont működésére vonatkozó elégedettségi 

kérdőívet. A tavaszi tisztújításokra kiemelt figyelmet fordítva Szabó Imre kérte, hogy 

minden Kari Hallgatói Képviselet kísérje figyelemmel tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségeit. Jelezte, hogy a Diákközpont nyomdai közbeszerzése a jövő héten 

lezárul, és ezt követően nyomdai költségeket nem lehet elszámolni. Kérte, hogy minden 

Kari Hallgatói Képviselet alaposan gondolja át, milyen nyomdai tevékenységet tervez, 

majd értesítse erről Gál Tibort (Diákközpont üzemeltetési vezető). Szabó Imre 

tájékoztatta az EHK-t, hogy az átköltözések következtében a Diákközpont területein 

változnak a raktározási és irattárazási lehetőségek. Emellett továbbra is kérte a Kari 

Hallgatói Képviseleteket, hogy akik raktározandó iratokat tárolnak, mint például a 

rendszeres szociális támogatás pályázatainak igazolásai, egyeztessenek vele, majd 

gondoskodjanak azok átszállításáról a Diákközpontba. 

- Szabó Imre távozott – 

1.2 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy a Diákközpont szervezeti racionalizálása 

lépcsőnként történik majd, de minden változtatás kizárólag az EHK egyetértéssel 

alakítható majd ki. Kovács András ismertette a Diákközpont igazgatói munkakörének 

betöltésére kiírt pályázat kiírásának ütemtervét. 

- Farkas Patrik megérkezett – 
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1.3 Farkas Patrik beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy az elmúlt 

időszakban a 2012/13-as tanév tavaszi félévére vonatkozó teremigénylésre leadott 

igényeket dolgozta fel a Hallgatói Sportbizottság segítségével. Ezt követően felsorolta a 

közel jövő sport rendezvényeit: 2013. február 13. Jeges Est a Városligeti Műjégpályán; 

2013. május 9. a Duna-parti Egyetemek Regattája. Ezt követően beszámolt a Bercsényi 

Kollégiumban a falmászás miatt felmerült problémákról illetve ismertette az ezzel 

kapcsolatos megoldási javaslatokat . A félévkezdéssel kapcsolatos teendőkről, amik a 

sport területét érintik a közel jövőben fog üzenetet küldeni a Neptun rendszeren keresztül. 

Kovács András kérte, hogy történjen meg a teljes sportkoncepció felülvizsgálata. Ezzel 

kapcsolatban Farkas Patrik hamarosan Belső Sport Bizottsági ülést tart.  Farkas Patrik 

megköszönte minden kari sport referens együttműködését, akik az utóbbi időben 

segítették munkáját. 

- Farkas Patrik távozott – 

1.4 Kovács András ismertette, hogy az EHK bizottságainak működése miként változik meg 

a közeljövőben, külön kitért a Belső Gazdasági Bizottságra, és a juttatás-térítési területre. 

A bizottságok tagjaira, és vezetőire vonatkozó javaslatáról az EHK a következő ülésén 

fog dönteni. Ezt követően a főbb feladatkörök átalakítása várható.   

1.5 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy elsősorban formai hibák miatt megtörtént a 

hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló Rektori Utasítás módosítása.  

1.6 Kovács András elmondta, hogy a hallgatói kinnlevőségeket vizsgáló szenátusi bizottság 

2013. február 1-jén illetve 6-án ülésezett, majd beszámolt az ott történtekről. Ismertette a 

Szabó Mihály (KTH igazgató) által készített, a hallgatói kinnlevőségek alakulását, és 

csökkentési lehetőségeit vizsgáló dokumentumot. Kovács András kérte, hogy a Belső 

Oktatási Bizottság vizsgálja meg a halasztott vizsga után fizetendő díjak kirovási 

lehetőségeit. 

1.7 Kovács András beszámolt a hétfői vezetői értekezleten történtekről. Itt a Szabó Mihály 

(KTH igazgató) által készített, a hallgatói kinnlevőségek alakulását, és csökkentési 

lehetőségeit vizsgáló dokumentumról illetve a tankönyv ellátottsági felmérésről 

beszéltek. Kövesi János (Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar - dékán) beszámolt, 

miként változtak a kar kapacitásszámai az Emberi Erőforrások Minisztérium 

véleményezése után.  
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1.8 Kovács András elmondta, hogy a keddi nap folyamán egész napos tréningen vett részt a 

Karrier Iroda szervezésében, ahol a hallgatói képviselők részére szervezett továbbképző 

táborban alkalmazandó tréninget próbálták ki. 

1.9 Kovács András beszámolt a tegnapi nap folyamán tartott Belső Gazdasági Bizottsági 

ülésen történtekről.  

1.10  Nagy Gábor beszámolt az elmúlt időszakban a HÖOK-ot érintő eseményekről. 

Elmondta, hogy a héten részt vett a Felsőoktatási Kerekasztal Finanszírozási 

Munkacsoportjának ülésén, majd összefoglalta az ott történteket. 

1.11  Daku Dávid elmondta, hogy a héten részt vett a HÖOK-Budapesti Regionális 

Szövetségének elnökségi ülésén, majd beszámolt az ott történtekről. 

1.12  Molnár László előterjesztette a MŰHAL Alapítvány által kiírt Utazási pályázat 

eredményére vonatkozó javaslatát (1. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúlag, 15-0-

0 arányban elfogadott. 

1.13  Kovács András elmondta, hogy megérkezetek a Kari Hallgatói Képviseletek javaslatai a 

Pro Juventute Universitatis díjjal kapcsolatosan (2. sz. melléklet).  A jelöltek: 

Munkácsiné Lengyel Erzsébet (KSK), Szabó András (KSK), Tevesz Gábor (VIK), 

Hülber Attila (ÉPK), Kálmán László (VBK). Kovács András javaslatát, mi szerint 2 

oktatót és 1 hallgatót terjesszen fel az EHK a Szenátus számára az EHK 11-0-4 arányú 

szavazás után elfogadta. A jelöltek a fenti sorrendben rendre 2-11-12-3-10 szavazatot 

kaptak. Ezek alapján az EHK Szabó Andrást, Tevesz Gábort és Kálmán Lászlót 

terjeszti fel a Pro Juventute Universitatis díjra. 

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

Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol áttekintették a félév menetrendjét, valamint az OHV 

kérdőíveket kitöltő hallgatók díjazásról beszéltek. A korábbi félévben díjat nyert 

hallgatók közül még sokan mindig nem vették át nyereményüket, számukra figyelmeztető 

Neptun üzenetet fog küldeni. Engert Attila arra kérte a Kari Hallgatói Képviseleteket, 

hogy az OHV kitöltöttségének növelésére irányuló törekvéseiket a jövő héten kezdjék el. 

Engert Attila jelezte, hogy jövőben szükségessé válik a Tanulmányi- és 

Vizsgaszabályzat IX. értelmezésének kiadása, ami a TVSZ 11 § (14) bekezdésének 

tartalmára tér ki.  
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1.15  Rácz Tamás beszámolt a juttatás-térítés területén történtekről. Elmondta, hogy kisebb 

zökkenőkkel (ez elsősorban a most felvett MSc hallgatók regisztrációs problémái miatt 

van), de folyamatosan zajlik a 2012/13-as tanév tavaszi félévére vonatkozó rendszeres 

szociális ösztöndíj pályázatok bírálása. 

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

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol egy problémás hallgató ügyét tekintették 

át, valamint az Egyetem Tárgyi Eszköz Kezelési Szabályzatot tekintették át, hogy a 

kollégiumokban alkalmazható lehet-e. Jelezte, hogy az aktuális Házirendek elérhetőek a 

Kollégiumok Osztály honlapján, de az aktualitásokról a Neptun rendszeren keresztül is 

értesíteni fogja a Kollégiumok Osztály a hallgatókat. Tájékoztatta az EHK-t, hogy a 

feltöltetlen kollégiumi férőhelyeket a héten újraosztotta a Kari Hallgatói Képviseletek 

között.  Fekete Dóra javasolta, hogy a jövőben a felszabadult kollégiumi férőhelyeket az 

a Kari Hallgatói Képviselet használhassa fel, aki előre jelzi, hogy igényt tart rá. Ezt a 

javaslatot az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadta Tájékoztatta az EHK-t, hogy 

az elkészültek az új fegyelmi kártyák, és azok átvehetőek a Diákközpontban.  

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

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

Utazási pályázatot. Elmondta, hogy a következő héten az újabb Utazási pályázatok illetve 

az Egyetemi BME ösztöndíj kiírását aktualizálják majd.  

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

 

 

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

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 
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Budapest, 2013. február 7. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Utazási Pályázat eredménye Molnár László 

2 Pro Juventute Universitatis díj jelölések Kovács András 

 


