
   

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2018. április 12-én tartott üléséről 

 

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

Katona Rebeka, , Kovalovszki Máté, Krisztián Dávid, Lőrincz László, Nagy Benjámin, R. Nagy 

Tibor Endre, Schaf Alexa Lili, Suhajda Richárd, Varga Ferenc, Vidák Miklós 

Kimentését kérte: Pekár Zoltán 

Késett: Kántor Tamás 

Vendég: Szabó Dorottya 

 

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 előterjesztette az előző EHK ülés emlékeztetőjét, melyet az EHK 

egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadott. 

1.2. Krisztián Dávid felkérte Katona Rebekát emlékeztető vezetőnek, amelyet az EHK 15-

0-0 arányban támogatott. 

1.3. Krisztián Dávid köszöntötte a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói 

Képviseltének új EHK-delegáltját, Egyed Gábort, és kérte, hogy mondja el terveit. 

1.4. Krisztián Dávid köszöntötte a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói 

Képviseltének új elnökét, Szabó Dorottyát, és kérte, hogy mondja el terveit. 

-Szabó Dorottya távozott- 



   

 

1.5. Krisztián Dávid elmondta, hogy Vezetői Értekezleten vett részt, ahol a Felsőoktatási 

Intézményi Kiválóság Program finanszírozásáról volt szó, illetve az Egyetem 

kapacitásbővítéséről. 

-Kántor Tamás megérkezett- 

1.6. Krisztián Dávid elmondta, hogy Dr. Levendovszky János április 3-tól megbízott 

tudományos és innovációs rektorhelyettesként dolgozik. 

1.7. Krisztián Dávid elmondta, hogy a Kancellár felmondási időszaka május 2-ig tart, addig 

a megbízott kancellár Fehér József lesz. 

1.8. Krisztián Dávid elmondta, hogy részt vett egy Sportbizottság ülésen Pekár Zoltánnal 

és Dévay Katával (Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága). 

1.9. Krisztián Dávid elmondta, hogy egyeztetett a kollégiumi internetdíj befizetésekkel 

kapcsolatban, és vannak kollégiumok, amelyekben még nem fizette be a hallgatók nagy 

része a díjat. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a legtöbb kollégiumban április 12. a 

befizetési határidő. 

1.10. Krisztián Dávid elmondta, hogy többször egyeztetett a Műegyetemi Versenycsapat 

Fejlesztői Központjával kapcsolatosan. 

1.11. Krisztián Dávid elmondta, hogy a szlovák vasúti kedvezmény igénybevételézhez 

szükséges igazolás a diákok számára elérhető a Neptun rendszeren keresztül, és ezt lehet 

hirdetni ezt a hallgatók körében. 

1.12. Krisztián Dávid elmondta, hogy egy egyeztetésen vett részt jegyzetforgalmazással 

kapcsolatban Nagy Gáborral (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság). 

1.13. Krisztián Dávid elmondta, hogy a balatonlellei táborral kapcsolatosan egyeztetésen 

vett részt Nagy Gáborral (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság), Németh Ákos 

Zoltánnal (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság), Barabás Zoltánnal és Vidák 

Miklóssal. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy EHK tábor után minden hétre kell egy 

EHK-s felügyelő a táborba. 

1.14. Krisztián Dávid beszámolt, hogy a héten egyeztetett a képviselők egy részével az 

elmúlt időszakban végzett munkájukról és a féléves feladataikról. 

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

egyeztetett a kari napok költségvetéseiről, programterveiről és a 2017-es évi költségvetési 



   

 

zárásokkal kapcsolatban a kari gazdasági referensekkel. Beszámolt, hogy Gál 

Bernadettel egyeztetett a HÖOK vezetőképző hétvégével kapcsolatban. 

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

Zeller Bálinttal egyeztetett a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar HÖK SZMSZ-ével 

kapcsolatban. Beszámolt, hogy a képviselőkkel átbeszélte az aktuális projekteket. 

Elmondta, hogy beszélt Szabó Zsolttal (Műhely) a Műhelyben megjelenő hirdetésekről. 

Elmondta, hogy Gál Bernadettel egyeztett a Műhely online megjelenésével 

kapcsolatban. Beszámolt, hogy Gődér Nikolettával egyezettet a Szociális pályázatokkal 

kapcsolatban. Elmondta, hogy kedden volt stratégiai bizottsági ülés, ahol a KHK 

hétévégről volt szó. Beszámolt, hogy az öntevékeny körök adatbekérésével foglalkozott. 

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

110%-on felüli kreditek különeljárási díjaival kapcsolatban egyeztettet Bihari Péterrel 

(Gépészmérnöki Kar). Beszámolt, hogy Barabás Zoltán készített egy Excel táblázatot a 

közvetlen megkeresésekre. Elmondta, hogy az OHV minőségbiztosítással kapcsolatban 

egyeztetett Mészáros Virággal (Kancellária) és Krisztián Dáviddal, ahol külső 

átvilágításra lesz szükség. Beszámolt, hogy részt vett egy megbeszélésen Tóth Dezsővel, 

aki elvégzi a külső átvilágítást. Elmondta, hogy egyeztetett Bihari Péterrel 

(Gépészmérnöki Kar) a megújításra szoruló szabályzatokkal kapcsolatban. Beszámolt, 

hogy megérkeztek az első kiértékelések az OHV-val kapcsolatban, de ez még nem a 

végleges. Elmondta, hogy elküldte a visszajelzéseket a KHK hétvége utánpótlás 

szekciójával kapcsolatban. 

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

egyeztetett a KTH-val a kollégiumi szűrésekkel kapcsolatban. Beszámolt, hogy 

egyeztetett Varga Ferenccel a kollégiumi PR-ral kapcsolatban. Elmondta, hogy nyáron 

a Vásárhelyi Pál Kollégiumban felújítás lesz. Beszámolt, hogy egyeztettet Beluzsár 

Ádámmal a KEFIR-rel kapcsoltban. Elmondta, hogy volt egy fegyelmi tárgyalás. 

Beszámolt, hogy tegnap tartott egy Külső Kollégiumi Bizottsági ülést. Elmondta, hogy 

Bábel Zoltánnal (ÜMSZ) és Mathey Gézával (ÜMSZ) egy egyeztetésen vett részt, ahol 

az ÜMSZ és hallgatók közötti szorosabb partner kapcsolatról volt szó. 

1.19. Gődér Nikoletta beszámolt a szociális területen történtekről. Elmondta, hogy 90 

kitöltője van csak a szociális pályázat visszajelző kérdőívnek. Beszámolt, hogy Gődér 



   

 

Viviennel egyeztetett a posztátadásról és a szakmai gyakorlat ösztöndíjról és Török 

Lilivel a Külső Szociális Bizottságban folyó ügyekről. Elmondta, hogy a mai napon 

tartott Külső Szociális Bizottsági ülést, ahol rendkívüli szociális pályázatokat bíráltak. 

Beszámolt, hogy új az Építőmérnöki Kar Hallgató Képviselet Szociális ösztöndíj 

bizottság vezetője és a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviseletnek 

Szociális referense. 

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

egyeztetésen vett részt a dunai regattán induló sárkányhajó csapatával. Beszámolt, hogy 

holnap küldi el Nagy Gábornak (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság) a kari napokkal 

kapcsolatos gazdasági igényléseket. Elmondta, hogy elküldte az irodaszer listát Ficzek 

Zoltánnak (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság). Beszámolt, hogy MŰHAL-os 

igénylésekkel foglalkozott. 

1.21. Gődér Nikoletta beszámolt a pályázat területén történtekről. Elmondta, hogy a „Jó 

tanuló jó sportoló” pályázatra a jelentkezés folyamatban van. Beszámolt, hogy előző hét 

szerdán megbeszélésen vett rész Ferenczi Bernadettel (Hallgatói Szolgáltatási 

Igazgatóság) és Pálmai Csillával (Jogi Igazgatóság) tavaszi pályázati kiírásokkal 

kapcsolatban. Elmondta, hogy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói 

Képviseletének új Pályázati referense van. 

1.22. Kántor Tamás beszámolt a külügy területén történtekről. Elmondta, hogy megvalósult 

a BMEMUN konferencia  és jövőre is terveznek ilyet. Beszámolt, hogy megbeszélésen 

vett részt a HKT delegáltjaival, amin Suhajda Richárd is részt vett. Elmondta, hogy a 

tegnapi napon Orbán Balázzsal (Műegyetemi Hallgatói Kft.) egyeztetett az Erasmusos 

költésekről. Beszámolt, hogy minden kari Erasmus összekötőnek küldött emailt a 

felmerülő problémákkal kapcsolatban. 

1.23. Varga Ferenc beszámolt a kommunikáció és PR területén történtekről. Elmondta, hogy 

szlovák vasúti kedvezmény, valamint a „Jó tanuló, Jó sportoló” pályázat hirdetésével 

foglalkozott. Beszámolt, hogy Gődér Viviennel és Pekár Zoltánnal egyeztetett 

felmerülő kérdésekkel kapcsolatban, valamint a tudásátadás érdekében. Elmondta, hogy 

frissítette a képviselők listáját a honlapon. Beszámolt, hogy egyeztetett Gődér 

Nikolettával, valamint Kovalovszki Mátéval a hozzájuk tartozó területek PR-olásával 

kapcsolatban. Elmondta, hogy Kovalovszki Mátét helyettesítette egy fegyelmi 



   

 

tárgyaláson. Gál Bernadett beszámolt a kommunikáció területén történtekről. Elmondta, 

hogy a kari napok nyeremény játékaival foglalkozott. Beszámolt, hogy részt vett egy 

megbeszélésen Horváth Péterrel a Műhely online megjelenésével kapcsolatban. 

Elmondta, hogy részt vett egy megbeszélésen Nagy Rolanddal (MISZ Műegyetemi 

Iskolaszövetkezet) a hallgatók jobb elérésével kapcsolatban. Beszámolt, hogy egyeztetett 

Fazekas Mátéval (MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet) a MISZISZ népszerűsítéséről. 

Tájékoztatott, hogy gyűlést tartott Varga Ferenccel a karok PR referensei számára. 

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

versenycsapatok területén történtekről. Elmondta, hogy közvetlen megkeresésekre 

válaszolt. Beszámolt, hogy az öntevékeny körök, szakkollégiumok és versenycsapatok 

költéseiről egyeztetett. 

1.25.  

2. Egyebek: 

2.1. Varga Ferenc elmondta, hogy az irodai büfé feltöltésre került. 

2.2. Vidák Miklós beszámolt, hogy a plakettek folyamatban vannak.  

2.3. Az Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselete felkérte Schaf Alexa Lilit a Szociális 

bírálói szavazásukra EHK delegáltnak, amit a képviselet 16-0-0 arányban támogatott. 

2.4. Beluzsár Ádám beszámolt, hogy Dr. Frank Ágnessel egyeztetett a GDPR-ról. 

3. Határozatok: 

Határozat jele Határozat szövege 

Eredmény 
Végrehajtásért 

felelős igen nem tartózkodás 

EHK-392-XXXX/B/2017-

2018. (IV.12.) 

Az EHK elfogadja a 

XXXX/2017-2018. jelű 

EHK ülés napirendjét. 

15 0 0 
Krisztián 

Dávid 

EHK-393-XXXX/B/2017-

2018. (IV.12.) 

Az EHK elfogadja a 

XXXIX/2017-2018. jelű 

EHK ülés emlékeztetőjét. 

15 0 0 
Krisztián 

Dávid 

EHK-394-XXXX/B/2017-

2018. (IV.12.) 

Az EHK elfogadja, hogy 

Katona Rebeka legyen az 

EHK emlékeztető vezetője.  

15 0 0 
Krisztián 

Dávid 

EHK-395-XXXX/B/2017-

2018. (IV.12.) 

Az EHK elfogadja, hogy 

Schaf Alexa Lili legyen az 

ÉPK Szociális bírálói 

szavazáson az EHK 

delegált.  

16 0 0 
Krisztián 

Dávid 

 



   

 

Következő EHK ülés: 2018. április 19. (csütörtök) 18:15 

Budapest, 2018. április 12. 

 

 

 

Katona Rebeka Krisztián Dávid 

emlékeztetővezető elnök 

 


