
   

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2017. november 16-án tartott üléséről 

 

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

Kiss Viktor, Krisztián Dávid, Lőrincz László, Mráz Márk, Pekár Zoltán, R. Nagy Tibor 

Endre, Suhajda Richárd, Vidák Miklós, Varga Ferenc 

Kimentését kérte: Kántor Tamás 

Késett: Gácsig Gergő (17:40), Kovalovszki Máté (17:55) 

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 14-0-0 

arányban egyetértett. 

 

1. Beszámolók, előterjesztések: 

1.1. Krisztián Dávid előterjesztette az előző EHK ülés emlékeztetőjét, melyet az EHK 

egyhangúlag, 14-0-0 arányban elfogadott. 

1.2. Krisztián Dávid elmondta, hogy egyeztetett Gulyás Tiborral (Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciája) a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának aktuális ügyeiről, valamint a közelgő Vezetőképzőről. 

1.3. Krisztián Dávid beszámolt a legutóbbi Rektori Tanácson történtekről. Elmondta, hogy 

a Humánpolitikai Szabályzat, valamint a Szervezeti és Működési Rend módosítása a 

közelgő rektorválasztás, az OHV Szabályzat változása, valamint a Felsőoktatási és Ipari 

Együttműködési Központtal kapcsolatos változások miatt kerültek előterjesztésre. 



   

 

Beszámolt, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzat módosító javaslata jelen formájában 

elfogadásra került a Rektori Tanácson, azonban a Jogi Igazgatóság, valamint az EHK 

további észrevételei egy közös módosító javaslatként előterjesztésre fognak kerülni. 

Elmondta, hogy elfogadásra került még az OHV Szabályzat módosítása, az Egyetemi 

Informatikai Stratégia 2018-2022 között, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, valamint több kari előterjesztés is.  

Gácsig Gergő megérkezett. 

1.4. Krisztián Dávid beszámolt a legutóbbi Vezetői Értekezleten történtekről. Elmondta, 

hogy a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program keretein belül kapott támogatás 

karok közti felosztása, valamint a Stipendium Hungaricum programban részt vevő 

hallgatók székesfehérvári kollégiuma voltak az Értekezlet kiemelt napirendi pontjai.  

Tájékoztatott, hogy felmerült az ANSYS szoftver egyetemi szintű licensz vásárlásának 

lehetősége, valamint egy plágiumkereső szoftver fejlesztése is.  

Kovalovszki Máté megérkezett. 

1.5. Krisztián Dávid elmondta, hogy egyeztetett a Rektori Kabinet által az egyetem PR 

stratégiájának felépítésére megbízott cég képviselőjével.  

1.6. Krisztián Dávid beszámolt, hogy egyeztetett Dévay Katával (Sport és Szabadidős 

Létesítmények Igazgatósága), Fábián Gáborral (Sport és Szabadidős Létesítmények 

Igazgatósága) és Pekár Zoltánnal a sportnormatíva elszámolásáról és a következő éves 

felhasználásáról. Elmondta, hogy az egyeztetésen szó volt még a kollégiumi edzőtermek 

üzemeltetéséről is. 

1.7. Krisztián Dávid elmondta, hogy lezajlott a Balatonlellei Ifjúsági Tábor következő 

hallgatói időszakának karok közötti felosztásának első fordulója. 

1.8. Krisztián Dávid tájékoztatott, hogy egyeztetett a HK ZH témafelelőseivel a ZH 

tartalmáról. 

1.9. Krisztián Dávid elmondta, hogy egyeztetett Nagy Gáborral (Hallgatói Szolgáltatási 

Igazgatóság) a HÖK levelezőlistáiról.  

1.10. Krisztián Dávid beszámolt, hogy egyeztetett Barta-Eke Gyulával (Kancellár), 

Megyeri Erikával (Műegyetemi Hallgatói Kft.) és Vazul Györggyel (BME 



   

 

Informatikai Szolgáltató Kft.) a BME Informatikai Szolgáltató Kft. létrejöttéről. 

1.11. Krisztián Dávid tájékoztatott, hogy részt vett a Műegyetemi Atlétikai és Football 

Club 120 éves, valamint a Testnevelési Központ 60 éves fennállása alkalmából 

szervezett ünnepségen.  

1.12. Krisztián Dávid elmondta, hogy egyeztetett Fodor Istvánnal (Konzisztórium), aki a 

következő héten ellátogat az EHK-hoz a rektorválasztással kapcsolatos egyeztetés 

céljából. 

1.13. Krisztián Dávid beszámolt, hogy az Egyetemi Doktorandusz Képviselet a következő 

héten egyeztet Józsa Jánossal (rektor) a beadott rektori pályázatáról. 

1.14. Krisztián Dávid tájékoztatott, hogy a következő héten kedden Kollár László 

(Építőmérnöki Kar) ellátogat az EHK rendkívüli ülésére, hogy bemutassa rektori 

pályázatát.  

1.15. Krisztián Dávid felkérte Lőrincz Lászlót az EHK delegáltjának a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem földterületei, telkei, erdői, épületei, egyéb építményei, 

ingatlanjai, tantermei és más helyiségei valamint kollégiumai elnevezésének 

felülvizsgálata és javaslattétele céljából felállított Bizottságba, melyet az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott. 

1.16. Gődér Nikoletta előterjesztette az Egyetemi BME ösztöndíj pályázat előzetes 

eredményét, melyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott. 

1.17. Gődér Nikoletta előterjesztette a Sportösztöndíj pályázat előzetes eredményét, melyet 

az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott. 

1.18. Gődér Nikoletta előterjesztette a Külügyi ösztöndíj pályázat előzetes eredményét, 

melyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott. 

1.19. Vidák Miklós beszámolt az elmúlt időszak alelnöki teendőiről. Elmondta, hogy a 

HÖK Alapszabály és mellékléteinek módosítása a Szenátus december 18-i ülésén 

kerülnek tárgyalásra. 

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

Bizottságvezetői Értekezleten megvitatásra kerültek a bizottságok aktuális projektjei.  

Beszámolt, hogy felkérte Rácz Tamást (Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány), hogy 



   

 

véleményezze az EHK által elindítani kívánt tantárgy tematikáját, és készítse el a 

tantárgyi adatlapot. Beszámolt, hogy egyeztetett Szabó Zsolttal (Műhely) és István 

Adriennel (Műhely) a Műhely következő számának tartalmáról.  

1.21. Csősz Gábor beszámolt az EHK Alumni találkozó szervezéséről. Elmondta, hogy a 

jelentkezés hamarosan lezárul, a főbb szervezési feladatok befejeződtek. 

1.22. R. Nagy Tibor Endre beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy 

megkapta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 3. módosító javaslatát, melyben a 

korábbiakkal ellentétes értelmű, az oktatói leterhelést növelő javaslatok kerültek 

megfogalmazásra. Elmondta, hogy a Tanulmányi Rend Tartás szabályzatra egyre 

nagyobb szükség lenne. Beszámolt, hogy a kapott OHV adatok a visszajelzések alapján 

hibás adatokat mutatnak egyes embereknél. Beszámolt, hogy a Belső Oktatási Bizottság 

legutóbbi ülésén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása, a Külső Oktatási 

Bizottság ülésén pedig az illegális szoftverhasználat voltak a kiemelt témák. 

Tájékoztatott, hogy a TDK ösztöndíjat a következő hét hétfőig lehet leadni.  

1.23. Kovalovszki Máté beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy 

megkezdte a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési, és Jogorvoslati Szabályzat 

felülvizsgálatát, valamint az Egységes Kollégiumi Felvételi Rend 1. számú 

függelékének módosítását. 

1.24. Gődér Vivien beszámolt a szociális területen történtekről. Elmondta, hogy a Belső 

Szociális Bizottság legutóbbi ülésén a projektek, valamint az Igazoláslista áttekintése 

voltak a fő napirendi pontok. Elmondta, hogy a pontrendszerrel kapcsolatos 

munkacsoport ülésen az elvégzett tesztekről, valamint a távolság pontozásáról volt szó. 

Elmondta, hogy a következő héten egyeztetni fog Krisztián Dáviddal, Vass Bencével 

(Villamosmérnöki és Informatikai Kar) és Szabó Tamással (Villamosmérnöki és 

Informatikai Kar) az Egységes Szociális Rendszer fejlesztéséről.  

1.25. Suhajda Richárd beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy 

egyeztetett Nagy Gáborral (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság) a HÖK aktuális 

költéseiről. Beszámolt, hogy egyeztetett az egyetemi épületekbe tervezett közösségi 

bútorok tervezőjével a szükséges módosításokról.  



   

 

1.26. Gődér Nikoletta beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a 

Külső Pályázati Bizottság tagjaitól bekérte az összes őszi ösztöndíj kifizetési listát a 

normatíva költések ellenőrzéséhez. Elmondta, hogy lezárult az Egyetemi BME 

ösztöndíj pályázat, a Külügyi ösztöndíj pályázat, valamint a Sportösztöndíj pályázat 

bírálása. Beszámolt, hogy egyeztetett Boros Melindával (Jogi Igazgatóság) és Ferenczi 

Bernadettel (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság) a még ki nem írt őszi féléves 

pályázatokkal kapcsolatban. Elmondta, hogy az Ultimate Pályázati Rendszerrel 

kapcsolatban egy megbeszélésen vett részt Török Lili (Építészmérnöki Kar), Barabás 

Zoltán és Kántor Tamás részvételével, melyen kiosztották a megoldandó feladatokat. 

1.27. Pekár Zoltán beszámolt a sport és rendezvények területén történtekről. Elmondta, 

hogy egyeztetett Dévay Katával (Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága) és 

Krisztián Dáviddal a sport normatíva elszámolásával kapcsolatban. Beszámolt, hogy 

egyeztetett Orbán Balázzsal (Műegyetemi Hallgatói Kft.) a BME Together, valamint a 

hallgatói rendezvények szabályozásával kapcsolatban. Tájékoztatott, hogy a Mikulás 

Kupa szervezése rendben zajlik. Elmondta, hogy egyeztetett Elekes Péterrel 

(Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság) a BME Applikációról. 

1.28. Kiss Viktor beszámolt a külügy területén történtekről. Elmondta, hogy elkészítette a 

Külügyi ösztöndíj pályázat dokumentációját. Beszámolt, hogy az IACES szervezet helyi 

egysége a Zielinski Szilárd Szakkollégium külügyi divíziójaként szeretne működni. 

1.29. Gődér Vivien beszámolt a kommunikáció és PR területén történtekről. Elmondta, 

hogy az elmúlt időszakban a Sítábor, valamint a gólyabál nyereményjátékok 

hirdetésével foglalkozott. 

1.30. Lőrincz László beszámolt az egyetemi öntevékeny körök, szakkollégiumok és 

versenycsapatok területén történtekről. Beszámolt, hogy a KÖZTI Zrt. 1 millió forintért 

adja át az Egyetem számára a V2 épület tervezési jogait. Elmondta, hogy egyeztetett 

Nagy Gáborral (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság) a versenycsapatok műhelyén 

dolgozók megbízási szerződéséről. Elmondta, hogy lezárult a 3. Műegyetemi 

Versenycsapat Közösség Konferencia, melyen más egyetemek csapatai is részt vettek. 

2. Egyebek: 



   

 

2.1. Barabás Zoltán elmondta, hogy a normatíva maradványokat a következő hét hétfőn 

visszaosztja a karok számára létszámarányosan, a felhasználásról a KHK-k fognak 

dönteni, hogy melyik közösségi ösztöndíjukba kívánják fordítani. 

 

 

 

3. Határozatok: 

  Határozat jele Határozat szövege 

Eredmény 
Végrehajtásért 

felelős igen nem tartózkodás 

EHK-247-XVI/2017-2018. 

(XI.16.) 

Az EHK elfogadja a 

XVI/2017-2018. jelű EHK 

ülés napirendjét. 

14 0 0 
Krisztián 

Dávid 

EHK-248-XVI/2017-2018. 

(XI.16.) 

Az EHK elfogadja a 

XV/2017-2018. jelű EHK 

ülés emlékeztetőjét. 

14 0 0 
Krisztián 

Dávid 

EHK-249-XVI/2017-2018. 

(XI.16.) 

Az EHK Lőrincz Lászlót 

delegálja a Budapesti 

Műszaki és 

Gazdaságtudományi 

Egyetem földterületei, 

telkei, erdői, épületei, 

egyéb építményei, 

ingatlanjai, tantermei és 

más helyiségei valamint 

kollégiumai elnevezésének 

felülvizsgálata és 

javaslattétele céljából 

felállított Bizottságba. 

16 0 0 
Krisztián 

Dávid 

EHK-250-XVI/2017-2018. 

(XI.16.) 

Az EHK elfogadja az 

Egyetemi BME ösztöndíj 

pályázat előzetes 

eredményét. 

16 0 0 
Gődér 

Nikoletta 

EHK-251-XVI/2017-2018. 

(XI.16.) 

Az EHK elfogadja a 

Sportösztöndíj pályázat 

előzetes eredményét. 

16 0 0 
Gődér 

Nikoletta 

EHK-252-XVI/2017-2018. 

(XI.16.) 

Az EHK elfogadja a 

Külügyi ösztöndíj pályázat 

előzetes eredményét. 

16 0 0 
Gődér 

Nikoletta 

 

Következő EHK ülés: 2017. november 24. (péntek) 13:15 



   

 

 

Budapest, 2017. november 16. 

 

 

 

Suhajda Richárd Krisztián Dávid 

emlékeztetővezető elnök 

 


