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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2017. szeptember 7-én tartott üléséről 

 

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

Gődér Vivien, Kiss Viktor, Kovalovszki Máté, Krisztián Dávid, Lőrincz László, Mráz Márk, 

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

Kimentését kérte: Pekár Zoltán, 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 róla, hogy előző hét pénteken részt vett a Tanévnyitó 

ünnepségen, ahol beszéddel köszöntötte a frissen felvett hallgatókat. 

1.2. Krisztián Dávid elmondta, hogy megbeszélésen vett részt Dévay Katával (Sport és 

Szabadidős Létesítmények Igazgatósága) és Pekár Zoltánnal, ahol szó esett a kollégiumi 

konditermek üzemeltetéséről, felújításáról, valamint új sporteszközök beszerzéséről. 

1.3. Krisztitán Dávid tájékoztatta az EHK tagjait, hogy a hét folyamán megbeszélésen vett 

részt Nagy Rolanddal (MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet), ahol a MISZ Műegyetemi 

Iskolaszövetkezet és az Egyetem közötti megállapodásról, valamint további 

együttműködésekről esett szó. 
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1.4. Krisztián Dávid beszámolt a MOL Bubi projekt fejleményeiről. Találkozott Mikó 

Zoltánnal (műszaki kancellár-helyettes), akivel megvitatták a projektben rejlő 

lehetőséget, és elmondta, hogy hamarosan elindul az adatgyűjtés, mely keretén belül az 

Egyetem területén forgalomszámlálás fog zajlani. 

1.5. Krisztián Dávid elmondta, hogy Németh Ádámmal (Műegyetemi Hallgatói Kft.) 

egyeztetett a hallgatók számára ingyenes Szkéné előadásokról, az internetszolgáltatáshoz 

köthető kari analitikák elkészítéséről és egyéb rendezvényszervezési kérdésekről. 

1.6. Krisztián Dávid tájékoztatta a képviselet tagjait, hogy egyeztetésen vett részt Barta-Eke 

Gyulával (kancellár), melyen téma volt a kancellári pályázat, a Stipendium Hungaricum 

program keretein belül érkező hallgatók kollégiumi elhelyezése, az informatikai 

intézményi társaság felügyelő bizottságának felállása és a hallgatók által fizetendő egyéb 

díjakról szóló 4/2017. (1. 16.) számú Kancellári Utasítás. 

1.7. Krisztián Dávid elmondta, hogy találkozott Szabady Szabolccsal (Informatikai 

Igazgatóság) valamint Megyeri Erikával (BME ÜMSZ Kft.) és informatikai 

eszközbeszerzési kérdésekben egyeztetettek mindkét esetben. 

1.8. Krisztián Dávid beszámolt, hogy találkozott Nagy Gáborral (Hallgatói Szolgáltatási 

Igazgatóság), akivel a kari lapokban megjelenő hirdetésekről, a szociális pályázatokat 

bírálók kifizetéseiről egyeztettek. Továbbá Nagy Gábor tájékoztatta, hogy a MŰHELY 

lap kötelezettségvállalása megtörtént.  

1.9. Krisztián Dávid elmondta, hogy egyeztetésen vett részt Mészáros Virággal (kancellári 

tanácsadó) a Kancellári Kabinet új alkalmazottjával. 

1.10. Krisztián Dávid tájékoztatta a képviselet tagjait, hogy a mai nap folyamán 

megbeszélést tartottak Barabás Zoltánnal és a kari HK elnökökkel a gödi tábor őszi 

féléves beosztása végett. A tábor végleges beosztása a következő hétre várható.  

1.11. Krisztián Dávid elmondta, hogy kedden HÖOK Választmányi ülés volt, melyen Pekár 

Zoltán vett részt. A Választmányon szó esett a Jövőkép Programról az októberi HÖOK 

Közgyűlésről és a novemberi HÖOK Vezetőképző hétvégéről is. 

1.12. Krisztián Dávid beszámolt a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói 

Képviseletében kialakult helyzetről. A Képviselet elnöke ügyvivő jelleggel Lőrincz 
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László lett, és a mai nap folyamán megtörtént az elnöki tisztség betöltésére felhívó 

pályázat kiírása is. 

1.13. Krisztián Dávid felkérte az EHK tagjait, hogy erősítsék meg azt a korábbi EHK 

döntést, mely szerint az EHK alelnökei aláírási joggal rendelkezzenek, melyet az EHK 

egyhangúlag 15-0-0 arányban támogatott. 

1.14. Krisztián Dávid előterjesztette, hogy az EHK a TJSZ 9. § (13) bekezdés szerinti 

paritásos bizottságba Barabás Zoltánt delegálja az EHK, melyet az EHK tagjai 13-2-0 

arányban támogattak. 

1.15. Gődér Vivien előterjesztette a Rendkívüli szociális ösztöndíj eredményére vonatkozó 

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

1.16. Kovalovszki Máté előterjesztette javaslatát a Martos Kollégium és Wigner Jenő 

kollégiumi mentor pótpályázatának eredményére, melyet az EHK egyhangúlag  15-0-0 

arányban elfogadott. 

1.17. Barabás Zoltán előterjesztette a Hallgatói Normatíva Osztási Rendet, melyre Kiss 

Viktor szóbeli módosító indítványt nyújtott be. A módosító indítványt az EHK 4-9-2 

arányban nem támogatta. Barabás Zoltán előterjesztését az EHK 11-2-2 arányban 

elfogadta. 

1.18. Lőrincz László előterjesztette a Göd ügyrendet, melyet az EHK 13-0-2 arányban 

támogatott. 

1.19. Barabás Zoltán beszámolt a Vezetői Értekezleten elhangzottakról. Az Értekezleten 

téma volt a Stipendium Hungaricum program keretein belül érkező hallgatók kollégiumi 

elhelyezése, a késedelmes érkezésük kezelése és az érdekképviseletük, az EPIC Kft. 

alapítása, a Times Higher Education idei rangsora és a Stipendium Hungaricum. 

1.20. Barabás Zoltán elmondta, hogy a különeljárási díjakkal kapcsolatos megbeszélésen 

vett részt Barta-Eke Gyula (kancellár), Dr. Veszprémi Károly (oktatási rektorhelyettes) 

Dr. Bihari Péter (oktatási dékánhelyettes) és Nagy Gábor (Hallgatói Szolgáltatási 

Igazgatóság) társaságában. A megbeszélésen szó esett a kintlévőségek csökkentésének 

szükségességéről illetve a vonatkozó kancellári utasítás átalakításáról. 

1.21. Barabás Zoltán tájékoztatta az EHK tagjait, hogy megkeresés érkezett hozzá az 

OMIKK részéről az Évkönyben megjelenő adatokkal kapcsolatban. 
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1.22. Barabás Zoltán felhívta a képviselők figyelmét az iroda rendben tartásának 

fontosságára, továbbá tájékoztatta a képviseletet, hogy az állandó bizottsági időpontok 

beosztását a pénteki napon ki fogja küldeni valamint hogy megérkeztek az új irodai és 

egyetemi beléptető kártyák, illetve megkérte az EHK tagjait, hogy töltsék ki a gólyatábor 

értékelő táblázatot. 

1.23. R. Nagy Tibor beszámolt az Oktatási referensként végzett feladatairól. Elmondta, hogy 

az OHV nyertesek kiértesítésre kerültek, továbbá rendezve lettek az OHV honlap 

hozzáférési jogosultságok. Tájékoztatta a képviseletet, hogy megbeszélésen vett részt az 

Idegen Nyelvi Központban, ahol téma volt a nyelvi tárgyak OHV kérdőívei és a 

minőségbiztosítás a nyelvoktatásban. 

1.24. Kovalovszki Máté beszámolt a Kollégiumi referensként elvégzett feladatairól. 

Elmondta, hogy a jövő hét folyamán lesznek esedékesek a felsőbb éves kollégiumi 

felvételi eljárást érintő Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági ülések, valamint, hogy a pénteki 

nap folyamán fog elindulni az első éves hallgatók jogorvoslati kérvénye. 

1.25. Gődér Vivien beszámolt a Szociális juttatásokért felelős referensként végzett 

feladatairól. Tájékoztatta a képviseletet, hogy a rendszeres szociális ösztöndíj és 

alaptámogatás pályázatok bírálásával foglalkozott az elmúlt időszakban. 

1.26. Vidák Miklós beszámolt a Gazdasági referensként végzett feladatairól. Elmondta, hogy 

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

a megszokott napi szintű ügyeket intézte. 

1.27. Gődér Nikoletta beszámolt a Pályázati referensként elvégzett feladatairól. Elmondta, 

hogy Belső Pályázati Bizottság ülést tartott a hét folyamán, ahol áttekintették az EBME 

ösztöndíj, a Sportösztöndíj és az órai segédanyag készítő felhívás kiírását, valamint 

Beluzsár Ádámmal frissítették a Külügyi ösztöndíj pályázati kiírását. Felhívta a 

képviselet tagjainak figyelmét, hogy a Gólyatábor szervezői egyetemi ösztöndíj pályázat 

jelentkezési határideje szeptember 13. 

1.28. Krisztián Dávid beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy több 

problémáról is érkezett hozzá hír a sportterem foglalásokkal kapcsolatban.  

1.29. Kiss Viktor beszámolt a Külügyi referensként végzett feladatairól. Elmondta, hogy 

egyeztetett Számel Dorottyával (HKT menedzser), és a pénteki nap folyamán találkozni 
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fog Dr. László Krisztinával (Nemzetközi rektorhelyettes) és Dr. Vígh László 

Gergellyel. Kiss Viktor egyeztetett Nagy Gáborral (Hallgatói Szolgáltatási 

Igazgatóság) BEST Budapest elnevezésű külügyi szervezettel kapcsolatban. 

1.30. Gődér Vivien beszámolt a PR referensi feladatairól. Elmondta, hogy az Egyetemi 

Napok meghívók elkészítésében és kiküldésével foglalkozott, Pekár Zoltánnal 

egyeztetett a feladat átadás-átvétellel kapcsolatban. Megkérte a képviselőket, hogy 

nézzék át a honlapon fennlévő bemutatkozásukat és szükség esetén frissítsék azt. 

Tájékoztatta a képviselet tagjait, hogy két hét múlva EHK fotózás lesz esedékes. 

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

a versenycsapatok területén történtekről. Elmondta, hogy az Egyetemi Kozmosz Körrel 

egyeztetett a honlapjukkal kapcsolatban. Tájékoztatta a képviseletet, hogy az NTP-

SZKOLL-16 pályázat során öt szakkollégium nem költötte el az igényelt támogatást, 

melynek szankcióról a következő ülésen fog döntés születni. 

2. Egyebek: 

2.1. R. Nagy Tibor beszámolt a Sportnap szervezéséről. 

2.2. Barabás Zoltán tájékoztatta a képviseletet, hogy jövő csütörtökön Felkészítő Nap 

témában megbeszélésen fog részt venni, melyet Jászai Zsuzsanna (Hallgatói Közéletet 

Támogató Osztály) hívott össze.  

Következő EHK ülés: 2017. szeptember 14. (csütörtök) 18:15 

 

Budapest, 2017. szeptember 7. 

 

 

Gődér Vivien Krisztián Dávid 

emlékeztetővezető elnök 

 


