
   

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. január 10-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Barabás Zoltán, Beluzsár Ádám, Boros Gergő, Egyed Gábor, Gál Bernadett, 

Gődér Nikoletta, Kántor Tamás, Katona Rebeka, Kovács Klementina, Oroszki Norbert Mihály, 

Pekár Zoltán, R. Nagy Tibor Endre, Suhajda Richárd, Szili Ákos, Török Lili, Varga Ferenc 

Kimentését kérte: Lőrincz László 

Késett: - 

Vendég: - 

 

R. Nagy Tibor Endre 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. 

R. Nagy Tibor Endre előterjesztette az EHK ülés napirendi pontjait, mellyel az EHK 16-0-0 

arányban egyetértett. 

1. Beszámolók, előterjesztések: 

1.1. R. Nagy Tibor Endre előterjesztette az előző EHK ülés emlékeztetőjét, melyet az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott. 

1.2. R. Nagy Tibor Endre elmondta, hogy Lőrincz László az egyetemi egységes 

kártyarendszerekről szóló előadáson vesz részt, ezért kimentést kért az ülésről. 

1.3. R. Nagy Tibor Endre elmondta, hogy a BRSZ tisztújítása lezajlott, R. Nagy Tibor 

Endre választmányi tag, illetve BRSZ alelnök, Szili Ákos választmányi póttag lettek. 

1.4. R. Nagy Tibor Endre beszámolt a január 7-i vezetői értekezletről. Tárgyalták az 

Educatio Kiállításon bemutatandó előadásokat. A műszaki képzések önköltségének 

felülvizsgálata ismét elindult, az egyetemen szükséges önköltségszámítást végezni a 

képzésekre. A módosított Iratkezelési Szabályzatot is tárgyalták, amiben technikai 

módosítások történtek. A december 18-i Nftv. módosítás értelmében több dolgozó 

munkáltatója a rektor lett. Az új Kancellária SZMSZ életbe lépett. Tárgyalták a 



   

 

költségvetést, Kotán Attila (kancellár) elmondta, hogy megkapták a szükséges adatokat, 

elemzik, feldolgozzák azokat, hamarosan készítenek alapvető iránymutatásokat. 

1.5. R. Nagy Tibor Endre beszámolt a TJSZ-szel kapcsolatos egyeztetésekről. 

1.6. R. Nagy Tibor Endre elmondta, hogy egyeztetett Rémai Zsolttal (KI) a kollégiumokkal 

kapcsolatos adatszolgáltatások ügyében. 

1.7. R. Nagy Tibor Endre beszámolt, hogy egyeztetett Horváth Mihállyal (ELTE EHÖK 

elnök) a BRSZ Tisztújító üléséről. 

1.8. R. Nagy Tibor Endre elmondta, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat szeretne az 

Egyetemmel együttműködni, a kapcsolattartó Gál Bernadett lett. 

1.9. Török Lili előterjesztette a 2018/19. tanév tavaszi félévére szóló Alaptámogatás 

pályázati kiírását, melyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott. 

1.10. Török Lili előterjesztette a 2018/19. tanév tavaszi félévére szóló Rendszeres szociális 

ösztöndíj pályázati kiírását, melyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott. 

1.11. Török Lili előterjesztette a Rendkívüli szociális ösztöndíj eredményét, melyet az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban jóváhagyott. 

1.12. Barabás Zoltán és Suhajda Richárd beszámoltak az alelnöki tevékenységeikről. 

Suhajda Richárd elmondta, hogy kiküldte a KHK elnököknek a tanév beosztását. 

Kikérte a HSZI-től a KHK-knál lévő eszközök leltárát. A referensek elkészítették a HK 

ZH-hoz a felkészülési kisokosokat, azokat véleményezi. Várhatóan 15-én küldik ki a 

végleges változatot, a ZH anyagát érintő esetleges változásokkal együtt. Az új HKT 

menedzser e-mail hozzáférésével foglalkozott. Az EHK iroda emeleti tárgyalójába szánt 

polcok hamarosan megérkeznek. Kántor Tamással voltak Orbán Balázsnál 

(MŰHASZ) egyeztetni a Jeges Esttel kapcsolatban. A Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóságnál véglegesedtek a kari lapok kiadójának bejelentései. Az elektronikus 

hirdetőkről visszajelzést kértek a karoktól. Az EHK ügyeleti beosztásával foglalkozott. 

Kért időpontot Dévay Katától (Sport és Szabadidős Központ) a sportnormatívával 

kapcsolatos egyeztetés ügyében. Barabás Zoltán elmondta, hogy a gödi táborban 

folyamatban vannak az ágyak cseréi. A stratégiai bizottsági ülés összefoglalóját megírta. 

Javasolta, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet ösztöndíj átalakítása ne a Stratégiai 

Bizottság ülésén legyen tárgyalva, helyette egy másik időpontban. Elkezdte a HK ZH-ra 

a kérdéseket összegyűjteni. Egyeztetett Szabó Zsolttal (Műhely) a Műhely újsággal 



   

 

kapcsolatban. Beszámolt a TJSZ-szel kapcsolatos egyeztetésről, melyen a HSZI részéről 

részt vett Nagy Gábor és Ferenczi Bernadett, továbbá részt vett Rácz Tamás (EHK 

alumni) és Bihari Péter (oktatási dékánhelyettes). 

1.13. Beluzsár Ádám beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a HK ZH 

kisokosokat elkészítette. Az OHV oldallal kapcsolatos észrevételeket továbbította az 

illetékesnek. Oktatási dékánhelyettesi értekezleten vett részt, ahol tárgyaltak az Educatio 

Kiállításról, valamint az OHV eredmények módosulásáról. Elmondta, hogy TVSZ 

módosítás várható a tavaszi félévben. Kérték az oktatási dékánhelyettesek, hogy a 

fontosabb szabályzatok egységes angol nyelvű változatai készüljenek el a külföldi 

hallgatók részére. Tárgyaltak a Külügyi Börze megvalósításáról, ahol nem vehetnek részt 

teljes idejű képzést, valamint a nyári időszakon túlmutató szakmai gyakorlatot hirdető 

intézmények. 

1.14. R. Nagy Tibor Endre távozott. Az ülést Suhajda Richárd alelnök vezette tovább. 

1.15. Gődér Nikoletta beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy a 

kollégiumi mentorok meghallgatásai zajlanak. Fegyelmi tárgyaláson vett részt. Elindult 

a tavaszi féléves kollégiumi jelentkezés. A kollégiumi felvételi során megadott adatok 

ellenőrzésével kapcsolatban egyeztetett a Kollégiumok Igazgatósággal. Egyeztetett 

Kovalovszki Mátéval (EHK alumni) és Schaf Lilivel (EHK alumni). 

1.16. Török Lili beszámolt a szociális területen történtekről. Elmondta, hogy a szociális 

referensek vizsgájával foglalkozott. A bírálói vizsgák előkészítését végezte Szili Ákossal 

és Kántor Tamással. Ettől a félévtől nem szükséges külön önköltségcsökkentés 

pályázatot leadni, elegendő azt a szociális pályázat leadásakor bejelölni. Elmondta, hogy 

a hétfői napra újabb vizsgaidőpontok kerülnek kiírásra a bírálók kérésére. 

1.17. Szili Ákos beszámolt a gazdasági területen történtekről. Megkapta a Műegyetemi 

Gazdasági Rendszer HÖK-re vonatkozó tételeivel kapcsolatos adatokat. Kérte az előző 

éves nyomtatási és irodaszer listát a HSZI-től. A HKT tagjainak gazdasági előadást fog 

tartani. 

1.18. Varga Ferenc beszámolt a pályázati területen történtekről. Elmondta, hogy hirdetésre 

kerültek a MŰHAL pályázatok. Egyeztetett Demjén Zitával (HSZI) az esélyegyenlőségi 

pályázattal kapcsolatban. A sportpálya támogatás és sportterem igénylés pályázatokkal 

kapcsolatban egyeztetett Kovács Klementinával. HK ZH kisokost és pályázati 



   

 

dokumentációt készített. Egyeztetett Ferenczi Bernadettel (HSZI) a következő féléves 

pályázatokról. 

1.19. Kovács Klementina beszámolt a sport és rendezvény területen történtekről. Az Educatio 

Kiállítással kapcsolatban egyeztetett Tarró Judittal (HSZI). A Jeges Esttel kapcsolatban 

egyeztetett Hellner Szelinával (Testnevelés Központ). Egyeztetett a sporteszköz 

pályázatokkal és a kollégiumi konditermek üzemeltetésének kifizetésével kapcsolatban. 

Egyeztetett a sportterem igénylési pályázat ütemezésével kapcsolatban. 

1.20. Katona Rebeka beszámolt a külügyi területen történtekről. Elmondta, hogy időpontot 

egyeztetett Számel Dorottyával (HKT), valamint az Erasmus pályázat hirdetésével 

foglalkozott. 

1.21. Kántor Tamás beszámolt a kommunikáció és PR területen történtekről. Elmondta, hogy 

egy albérletkereső alkalmazás fejlesztői keresték meg az EHK-t, velük egyeztetett. Az 

emeleti tárgyaló polcok rendelésével foglalkozott. Megosztotta a szükséges híreket. 

Beszámolt a Jeges Est szervezésének állásáról. 

2. Egyebek: 

2.1. Suhajda Richárd elmondta, hogy az EHK kérdőív rendszere összeomlott. Elmondta, 

hogy a következő héten ÉPK HK elnökválasztás lesz. 

2.2. Varga Ferenc elmondta, hogy zajlik az egyetemi öntevékeny körök, szakkollégiumok és 

versenycsapatok pontozása a kollégiumi felvételihez. 

2.3. Pekár Zoltán elmondta, hogy a következő csütörtökön a HÖOK elnökség projektnapot 

tart. 

 

3. Határozatok: 

Határozat jele Határozat szövege 

Eredmény 
Végrehajtásért 

felelős igen nem tartózkodás 

EHK-215-XXX/2018-2019. 

(I.10.) 

Az EHK elfogadja, a 

XXX/2018-2019. jelű 

EHK ülés napirendjét. 

16 0 0 
R. Nagy Tibor 

Endre 

EHK-216-XXX/2018-2019. 

(I.10.) 

Az EHK elfogadja, a 

XXIX/2018-2019. jelű 

EHK ülés emlékeztetőjét. 

16 0 0 
R. Nagy Tibor 

Endre 



   

 

EHK-217-XXX/2018-2019. 

(I.10.) 

Az EHK elfogadja a 

2018/19. tanév tavaszi 

félévére szóló 

Alaptámogatás pályázati 

kiírását. 

16 0 0 Török Lili 

EHK-218-XXX/2018-2019. 

(I.10.) 

Az EHK elfogadja a 

2018/19. tanév tavaszi 

félévére szóló Rendszeres 

szociális ösztöndíj 

pályázati kiírását. 

16 0 0 Török Lili 

EHK-219-XXX/2018-2019. 

(I.10.) 

Az EHK jóváhagyja a 

Rendkívüli szociális 

ösztöndíj pályázat 

eredményét. 

16 0 0 Török Lili 

 

Következő EHK ülés: 2019. január 24. 

Budapest, 2019. január 10. 

 

 

Kántor Tamás R. Nagy Tibor Endre 

emlékeztetővezető elnök 

 

 

 Suhajda Richárd 

 levezető elnök 

 


