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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2017. augusztus 31-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Barabás Zoltán, Beluzsár Ádám, Csősz Gábor, Gődér Nikoletta, Gődér Vivien, 

Kiss Viktor, Kovalovszki Máté, Krisztián Dávid, Lőrincz László, Mráz Márk, Nagy Edit, Pekár 

Zoltán, R. Nagy Tibor Endre, Vidák Miklós, Varga Ferenc 

Kimentését kérte: Gácsig Gergő, Suhajda Richárd 

Késett:  

Vendég:  

 

Krisztián Dávid kérte, hogy az EHK tagjai kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek-e aktív 

hallgatói jogviszonnyal a BME megfelelő Karán. 

Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói 

jogviszonnyal a BME megfelelő Karán. 

Krisztián Dávid előterjesztette az EHK ülés napirendi pontjait, mellyel az EHK 15-0-0 

arányban egyetértett. 

 

1. Beszámolók, előterjesztések: 

1.1. Krisztián Dávid beszámolt a nyáron az Egyetem berkein belül történt eseményekről. 

Tájékoztatta a képviselet tagjait, hogy a kancellári posztra kiírt pályázatra öt pályázat 

érkezett be. Krisztián Dávid elmondta, hogy Barta-Eke Gyulától (kancellár) úgy tudja, 

hogy október közepén lesz esedékes a pályázat eredményének kihirdetése. 

1.2. Krisztián Dávid tájékoztatta a képviseletet, hogy Dr. Kollár László 2017. szeptember 

1-től nem tölti be a tudományos és innovációs rektorhelyettesi posztot, és a megüresedett 

tisztségre nem került kinevezésre új személy. 

1.3. Krisztián Dávid beszámolt róla, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megküldte 

a felkérést a rektori pályázat kiírására. A pályázatot Dr. Veszprémi Károly (oktatási 

rektorhelyettes) koordinálja. A Vezetői Értekezlet tárgyalta a pályázati kiírást, mely 
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alapján 3 éves időtartamra lehet pályázni a rektori pozícióra. Krisztián Dávid elmondta, 

hogy a pályázatot november elejéig lehet majd leadni és várhatóan a decemberi Szenátus 

ülésen lesz a választás. 

1.4. Krisztián Dávid beszámolt a 40 GTK-s oktató távozásával kapcsolatban kialakult 

helyzetről. Az ELTE és a BME kidolgozott egy megoldási javaslatot a helyzet kezelésére, 

melyet a két intézmény kancellárjainak kell elfogadnia a probléma megoldásához, mely 

a hallgatói érdekvédelmi szempontból teljes mértékben kielégítő megoldást kínál. 

Krisztián Dávid tájékoztatta a képviseletet, hogy az oktatók távozásával két tanszék 

majdnem kiürült, de az üres pozíciók betöltése szinte már teljesen megtörtént. 

1.5. Krisztián Dávid tájékoztatta a képviseletet a 2017. évi általános felvételi eljárás 

statisztikáiról, mely alapján az Egyetem kevesebb hallgatót tudott felvenni, mint a 

korábbi években, de az országos átlagnál kisebb csökkenés volt tapasztalható. 

Kiemelkedő növekedést csak a Villamosmérnöki és Informatikai Kar tudott elérni a 

rendelkezésre álló adatok alapján. 

1.6. Krisztián Dávid beszámolt, hogy a 4/2017. (1. 16.) számú a hallgatók által fizetendő 

egyéb díjakról szóló kancellári utasítás felülvizsgálatával kapcsolatban a nyáron nem 

történt jelentős előrelépés. 

1.7. Krisztián Dávid beszámolt a nyári időszak lezajlott öt darab Vezetői Értekezletről, ahol 

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról valamint három szervezeti egységének ügyrendjeiről – a Vezetői 

Értekezlet vendége volt Dr. Lengyel László a FIEK igazgatója –, a beszerzési és 

közbeszerzési eljárásokra vonatkozó rektori-kancellári közös utasításról, Learning 

Analytics szoftverről, az Építmény-informatikus MSc szak indításáról, a tanévnyitóról, a 

felvételi és pótfelvételi eredményekről, az Intézmény Fejlesztési Terv felülvizsgálatáról 

és a Stipendium Hungaricum program keretében egyetemünkre érkező hallgatók 

helyzetéről esett szó.  

1.8. Krisztián Dávid beszámolt az internetszolgáltatással kapcsolatos fejleményekről, illetve 

arról, hogy találkozott Szabady Szabolccsal (Informatikai Igazgatóság). A kiemelten 

fontos beszerzések a nyár folyamán megvalósultak, a MISZ Nonprofit Kft. elszámolt a 

tulajdonában lévő eszközökkel, a Schönherz Telekom azonban még nem. Jelenleg bérelt 
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eszközök beszerzése vonatkozó koncepció kidolgozása van folyamatban. A Schönherz 

Kollégium kivételével a másik hat intézményben az internetszolgáltatást az új cég 

felállásig a Műegyetemi Hallgatói Kft. fogja végezni. A 2017/2018. tanév őszi féléve 

során sem kerül sor díjszedésre az internetszolgáltatásért a kollégiumokban. 

1.9. Krisztián Dávid elmondta, hogy Nagy Gábor (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság) 

előkészít egy ügyrendet a kari lapokban történő hirdetések megjelenéséhez, illetve hogy 

a KEFIR 2 szerződés megkötetett a nyár folyamán. 

1.10. Krisztián Dávid beszámolt arról, hogy egyeztetett Nagy Gáborral (Hallgatói 

Szolgáltatási Igazgatóság). Tájékoztatta a képviselet tagjait, hogy Vermes Boldizsár 

(Hallgatói Juttatások Osztály) elhagyja az Igazgatóságot és helyére új, várhatóan külsős 

osztályvezető fog érkezni. Németh Ákos (Hallgatói Közéletet Támogató Osztály) 

szeretné elindítani a következő közbeszerzési eljárást a kari lapokra, ezért már felvette a 

kapcsolatot a főszerkesztőkkel az igényelt műszaki tartalommal kapcsolatban. A 

képviselet tagjai közül többen nehezményezték, hogy a Kari Hallgatói Képviseletekhez 

nem érkezett ilyen megkeresés, miközben a lapok megjelenésére szánt keretet a KHK-k 

biztosítják. Továbbá elmondta, hogy a hallgatói e-mail címeket sajnos nem fog átadni a 

HSZI a KHK-knak, a levelezőlistákra való feliratkoztatás érdekében, de felajánlották, 

hogy készítenek, számunkra levelezőlistákat melyeken keresztül felvehetjük a 

kapcsolatot a hallgatóinkkal. 

1.11. Krisztián Dávid beszámolt, hogy találkozott a MOL BUBI projekt képviselőivel, 

akikkel helyszínbejáráson vett részt és felmérték, hogy hol lenne érdemes új állomásokat 

létrehozni. Ezzel kapcsolatban már egyeztetett Marinovszky Zsolttal (Vagyon- és 

Intézménybiztonsági Igazgatóság), illetve a következő héten fog találkozni Mikó 

Zoltánnal (Műszaki kancellár-helyettes), akivel szintén megvitatják a fejlesztési 

lehetőségeket. 

1.12. Krisztián Dávid tájékoztatta a képviseletet, hogy ettől a félévtől szeretne minden héten 

csütörtökön 8-8 képviselővel személyes megbeszélést tartani. 

1.13. Lőrincz László előterjesztette az Egyetemi Kozmosz Kör befogadását,  

melyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadott. 
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1.14. R. Nagy Tibor előterjesztette a javaslatát a 2016/17 tanév őszi félév Oktatás Hallgatói 

Véleményezésén részt vevő hallgatók között kisorsolt nyereményekre,  

melyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadott. 

1.15. Nagy Edit előterjesztette a Gólyatábor szervezői egyetemi ösztöndíj pályázatának 

kiírását, melyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatott. 

1.16. Barabás Zoltán beszámolt az elmúlt időszak alelnöki teendőiről. Elmondta, hogy az 

előző nap folyamán Krisztián Dáviddal értékelték a nyári időszak beszámolóit. 

Tájékoztatta a képviselet tagjait, hogy Németh Ákossal (Hallgatói Közéletet Támogató 

Osztály) az irodai és K épület belépési jogosultságokat fogják rendezni. Ezenkívül 

elmondta, hogy Bizottság Időzítő Bizottság szavazást fog tartani a hétvége folyamán, és 

ennek eredménye alapján lesznek kijelölve a következő heti balatonlellei tábor és 

Normatíva osztás témákban tartott megbeszélések, az állandó és eseti bizottságok 

időpontjai. Tájékoztatta a bizottságvezetőket, hogy hétfőn délután bizottságvezetői 

megbeszélésre kerül sor, mely a későbbiekben minden héten esedékes lesz. Köszönetet 

mondott a képviselet azon tagjainak, akik részt vettek az EHK Tábor megszervezésében 

és lebonyolításában, külön kiemelve Beluzsár Ádám munkáját. Továbbá felhívta az 

újonnan megválasztott Szenátus tagok figyelmét a vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségükre. Tájékoztatta a képviselet tagjait, hogy egyeztetett Varróné Dr. Boros 

Melindával (Jogi Igazgatóság) az SZMSZ mellékletek elfogadásával kapcsolatban, 

melyről tájékoztatást küldött az elnököknek is. 

1.17. R. Nagy Tibor beszámolt az Oktatási referensként végzett feladatairól. Többször 

egyeztetett Dr. Bihari Péterrel (oktatási dékánhelyettes) a Tanulmányi és Vizsga 

Szabályzat hallgatói módosítási javaslatairól, melyeknek szövegezése már 

megkezdődött. Az OHV Szabályzat módosítási javaslatai visszaérkeztek Nagy Gábortól 

(Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság). Továbbá megbeszélésen vett részt Dr. Szabó 

Mihállyal (Központi Tanulmányi Hivatal), Dr. Bihari Péterrel (Gépészmérnöki Kar), 

Kunsági Lászlóval (Központi Tanulmányi Hivatal) és Nagy Edittel a Térítési és Juttatási 

Szabályzat külföldi hallgatókat érintői rendelkezéseivel kapcsolatban. 

1.18. Kovalovszki Máté beszámolt a Kollégiumi referensként elvégzett feladatairól. 

Elmondta, hogy a nyári időszak nagyobb problémák nélkül lezajlott. Beszámolt, hogy 
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összesen 12 darab jogorvoslati kérelem érkezett be a felsőbb éves hallgatók kollégiumi 

férőhely pályázatait illetően, az elsőéves hallgatók pályázataival kapcsolatos jogorvoslati 

kérelem a holnapi nap folyamán fog elindulni. 

1.19. Gődér Vivien beszámolt a Szociális juttatásokért felelős referensként végzett 

feladatairól. Beszámolt, hogy bírálók vizsgáztatásával foglalkozott, munkacsoport 

megbeszélést tartott az Egységes Szociális Rendszer fejlesztésével kapcsolatban. 

Tájékoztatta a képviseletet hogy megbeszélésen vett részt Dr. Dékány Anitával 

(Kancellári Kabinet), Mikó Zoltánnal (Műszaki kancellár-helyettes), Czárth Csanáddal 

(Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet) és Oláh Líviával 

(Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet) a Rektori Kabinethez 

érkezett Nyílt levéllel kapcsolatban. Továbbá beszámolt a szociális pályázatokat bírálók 

ösztöndíja körül kialakult helyzetről. 

1.20. Vidák Miklós beszámolt a Gazdasági referensként végzett feladatairól. A nyár 

folyamán a kari rendezvények megvalósításával foglalkozott. Elmondta, hogy az 

Önkéntes Nap és a Sportnap szervezésének gazdasági ügyeivel foglalkozott, továbbá a 

megszokott napi szintű ügyeket intézte. 

1.21. Nagy Edit beszámolt a Pályázati referensként elvégzett feladatairól. Elmondta, hogy 

több egyeztetésen is részt vett a Jogi Igazgatósággal és Hallgatói Szolgálatói 

Igazgatósággal, továbbá hogy sikerült minden pályázatot elfogadtatni a következő 

kifizetési időponthoz. 

1.22. Krisztián Dávid beszámolt a sport területén történtekről. Megkérte Pekár Zoltánt, 

hogy vegyen részt a következő napon esedékes Sportterem igénylés pályázat bíráláson. 

R. Nagy Tibor beszámolt az Egyetemi Sportnap szervezésével kapcsolatos 

fejleményekről.  

1.23. Kiss Viktor beszámolt a Külügyi referensként végzett feladatairól. Elmondta, Számel 

Dorottyát (HKT menedzser) segítette a feladatátvételben, megbeszélésen vettek részt 

Nagy Gáborral (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság) és Németh Ákossal (Hallgatói 

Közéletet Támogató Osztály), illetve a későbbiekben Dr. László Krisztinával 

(Nemzetközi rektorhelyettes) is találkozni fognak. Kiss Viktor felvette a BEST Budapest 
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elnevezésű szervezet befogadását HKT tagszervezetként, mivel többször is megkeresték 

csatlakozási szándékukkal, melyről a későbbiekben fog döntés születni. 

1.24. Pekár Zoltán beszámolt a PR referensi feladatairól. A következő heti ingyenes Szkéné 

előadásokra már több mint 200 fő jelentkezett, így sikeresnek mondható a 

kezdeményezés. Beszámolt, hogy Elekes Péterrel (Üzemeltetési és Karbantartási 

Igazgatóság) találkozott és a BME App fejlesztési lehetőségeiről egyeztetett. 

1.25. Lőrincz László beszámolt az egyetemi öntevékeny körök, a szakkollégiumok, valamint 

a versenycsapatok területén történtekről. Beszámolt a Műhely projekt haladásáról, 

melynek műszaki terveztetése hamarosan megkezdődik. Elmondta, hogy Horicsányi 

Krisztinával (MVK koordinátor) interjút adtak a Műhely újságnak. Tájékoztatta a 

képviseletet, hogy az NTP-SZKOLL-16 pályázat során öt szakkollégium nem költötte el 

az igényelt támogatás egy részét, melynek szankcióról a következő ülésen fog döntés 

születni. 

2. Egyebek: 

2.1. Nagy Edit beszámolt, hogy a Gépészkari Hallgatói Képviselet tisztújítása hamarosan 

esedékes lesz. Elmondta, hogy a Szavazási Bizottság elnökének Lőrincz Lászlót kérték 

fel, aki elvállalta a feladatot. Nagy Edit felkérte R. Nagy Tibort Gépészkari Hallgatói 

Képviselet Tisztújító szavazásának szavazási bizottságába, melyet az EHK egyhangúan, 

15-0-0 arányban támogatott. 

2.2. Gődér Vivien beszámolt az Önkéntes Nap szervezéséről. Tájékoztatta a képviseletet, 

hogy a rendezvény főszervezője Berkeszi Balázs (Építészmérnöki Kar).  

Következő EHK ülés: 2017. szeptember 7. (csütörtök) 18:15 

 

Budapest, 2017. szeptember 2. 
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Gődér Vivien Krisztián Dávid 

emlékeztetővezető elnök 

 


