
   

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2018. január 1-jén tartott üléséről 

 

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

Gődér Vivien, Kántor Tamás, Kiss Viktor, Kovalovszki Máté, Krisztián Dávid, Lőrincz László, 

Nagy Benjámin, Pekár Zoltán, R. Nagy Tibor Endre, Suhajda Richárd, Varga Ferenc 

Kimentését kérte: 

Késett: Vidák Miklós (18:10) 

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 16-0-0 

arányban egyetértett. 

 

1. Beszámolók, előterjesztések: 

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

egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott. 

1.2. Krisztián Dávid elmondta, hogy egyeztetett Jakab Lászlóval (Villamosmérnöki és 

Informatikai Kar) a rektorválasztás eredményével kapcsolatban. 

1.3. Krisztián Dávid beszámolt, hogy az elmúlt időszakban a közbeszerzésekkel kapcsolatos 

adatszolgáltatás HÖK-höz köthető tételeivel foglalkozott. 

1.4. Krisztián Dávid tájékoztatott, hogy egyeztetett Lógó Jánossal (Építőmérnöki Kar) a 

kisgyermekes oktatók és hallgatók keresetkiegészítésének lehetőségéről. 



   

 

1.5. Krisztián Dávid elmondta, hogy a következő héten megbeszélést tart a Gödi Tábor 

férőhelyosztásáról, valamint a tavaszi féléves rendezvények ütemezéséről. 

1.6. Krisztián Dávid beszámolt, hogy egyeztetett az EHK képviselőkkel az aktuális 

projektekről. 

1.7. Krisztián Dávid elmondta, hogy egyeztetett Péceli Gáborral (Villamosmérnöki és 

Informatikai Kar) a rektorválasztás folyamatáról. 

1.8. Krisztián Dávid beszámolt, hogy részt fog venni egy, az illegális szoftverhasználattal 

kapcsolatos megbeszélésen.  

1.9. Krisztián Dávid elmondta, hogy elindítás előtt áll az Egyetemünk Rendszere tantárgy. 

Tájékoztatott, hogy a következő héten Stratégiai Bizottságon kerül tárgyalásra a tematika.   

Vidák Miklós megérkezett 

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

február 1-jén 19 órakor lesz a KHK-k és a háttérszervezetek számára rendezett közös 

Szkéné előadás. Elmondta, hogy a február 19-én tartandó HK Zárthelyi tematikájának 

elkészítésével foglalkozott. Tájékoztatott, hogy február 24-én lesz a Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciájának következő közgyűlése. Elmondta, hogy 

március 2-4 között kerül megrendezésre a KHK Továbbképző hétvége.  

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

elküldte a HÖK Alapszabályt és mellékleteit véleményezésre a KHK-k részére. 

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

OHV Ügyrend jelenleg a Központi Tanulmányi Hivatalnál van véleményezésen. 

Tájékoztatott, hogy az OHV honlap fejlesztése hamarosan folytatódni fog. 

1.13. Kovalovszki Máté beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy az 

elmúlt időszakban a Teljesítményalapú támogatás kollégiumi részének értékelésével 

foglalkozott. Beszámolt, hogy kiküldte a Külső Kollégiumi Bizottság részére a féléves 

terveit, valamint a tervezett Diákvárossal kapcsolatos kérdőívet. Felhívta a figyelmet, 

hogy a következő héten a KHK-knak le kell adniuk javaslataikat a kollégiumi 

mentorokkal kapcsolatban.  



   

 

1.14. Gődér Vivien beszámolt a szociális területen történtekről. Elmondta, hogy a végleges 

pályázati kiírás még nem készült el a Rendszeres szociális ösztöndíjhoz, így az 

ösztöndíjról egy tájékoztató kerül kiadásra. Beszámolt, hogy a teljesítményalapú 

támogatás szociális részének értékelésével, valamint a bírálói vizsgák előkészítésével 

foglalkozott. 

1.15. Suhajda Richárd beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy az 

elmúlt időszakban a 2017-es év lezárásával foglalkozott. 

1.16. Gődér Nikoletta beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy az 

elmúlt időszakban a teljesítményalapú támogatás pályázati részének értékelésével, 

valamint a pályázati kiírásokkal foglalkozott. Elmondta, hogy a következő héten Belső 

Pályázati Bizottság ülés lesz. 

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

egyeztetett Molnár Lászlóval a sportnormatíva felosztásáról. Beszámolt, hogy a 

díjköteles testnevelési tantárgyakról szóló utasítással kapcsolatban egyeztetett a 

Testnevelési Központ munkatársaival.  

1.18. Kiss Viktor beszámolt a külügy területén történtekről. Elmondta, hogy az ENSZ 

működését szimuláló konferencia szervezői továbbra is támogatást szeretnének az EHK-

tól.  

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

az elmúlt időszakban az OHV PR tevékenységével foglalkozott. 

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

versenycsapatok területén történtekről. Elmondta, hogy összesítette az alszervezetek 

működési pályázatainak beszámolóit, amelyet a Belső Gazdasági Bizottság fog tárgyalni 

a következő hetekben.  

2. Határozatok: 

  Határozat jele Határozat szövege 

Eredmény 
Végrehajtásért 

felelős igen nem tartózkodás 

EHK-283XXIII/2017-

2018. (I.04.) 

Az EHK elfogadja a 

XXIII/2017-2018. jelű 

EHK ülés napirendjét. 

16 0 0 
Krisztián 

Dávid 



   

 

EHK-284-XXIII/2017-

2018. (I.04.) 

Az EHK elfogadja a 

XXII/2017-2018. jelű 

EHK ülés emlékeztetőjét. 

16 0 0 
Krisztián 

Dávid 

 

 

Következő EHK ülés: 2018. január 11. (csütörtök) 16:00 

 

Budapest, 2018. január 04. 

 

 

 

Suhajda Richárd Krisztián Dávid 

emlékeztetővezető elnök 

 


