
   

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. január 31-én tartott üléséről 

 

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

Késett: Lőrincz László 

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 14-0-0 

arányban egyetértett. 

1. Az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása: 

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

egyhangúlag, 14-0-0 arányban elfogadott. 

2. Elnöki beszámoló: 

2.1. R. Nagy Tibor Endre elmondta, hogy a leégett Ráday utcai kollégium lakói számára 

ruhákat gyűjtöttek, illetve felvették a kapcsolatot az érintett hallgatókkal. A BME 

hallgatói számára kollégiumi férőhelyeket ajánlottak fel, ezzel kapcsolatosan többször 

egyeztetett. 

Lőrincz László megérkezett. 

Elmondta, hogy a KSZB támogatta ezen hallgatók esélyegyenlőségi alapú előre sorolását 

a kollégiumi várólistákon. 



   

 

2.2. A Külügyi Börzével kapcsolatosan egyeztetett Németh Ádámmal (MŰHASZ). Az 

oktatási dékánhelyettesi értekezleten született döntés értelmében korlátozva lesznek a 

hirdethető lehetőségek. 

2.3. Egyeztetett az EFOTT Kft. dolgozói állományával kapcsolatban. 

2.4. Elmondta, hogy február 15-én HÖOK Választmányi ülés lesz. 

2.5. A kollégiumi konditermek üzemeltetési szerződése még érvényes, megkérte Szili Ákost, 

hogy egyeztessen Bartha Zsolttal (Testnevelési Központ) és Dévay Katával (ÜMSZ) a 

további tervekről. Olyan megoldást keresnek, ami mindenki számára előnyös. 

2.6. Elmondta, hogy a József Nádor díj átadó ünnepségének szervezése megkezdődött, az 

ünnepség március elején lesz megtartva. 

2.7. Egyeztetett Nagy Balázzsal (Rektori Kabinet), az egyetemi sportstratégia kidolgozásáért 

felelős bizottság februárban kezdi meg a munkáját. 

2.8. A Balatonlellén található BME Ifjúsági Tábor nyári férőhelyeinek beosztása a következő 

héten esedékes. 

2.9. Elmondta, hogy a KJK HK továbbképző hétvégéjén utánpótlás előadást tartott a 

képviselőknek, ezzel kapcsolatban előzetesen egyeztetett Egyed Gáborral. 

2.10. Beszámolt, hogy Kun Levente összehívott egy megbeszélést az MVK Fejlesztői 

Központtal kapcsolatban. 

2.11. Beszámolt a vezetői értekezleten elhangzottakról: Elmondta, hogy szakfelelős 

változások voltak a közelmúltban. A 2019. évi keresztféléves felvételi eljárás lezajlott. 

Mesterképzések képzési programjai változtak az Építészmérnöki Karon. Elmondta, hogy 

a Nyílt Napon hozzájárulást adó hallgatóknak rendszeresen tájékoztató e-maileket fognak 

küldeni a felvételi eljárás határidejéig. Elmondta, hogy a KHK-knak van lehetőségük 

információkat küldeni ezeknek a diákoknak. 

3. Javaslat a Támogatási Rend módosítására: 

3.1. Szili Ákos ismertette előterjesztését a Támogatási Rend módosítására vonatkozóan. 

Török Lili ismertette módosító javaslatát a szociális területet illetően. Beluzsár Ádám 

módosító javaslatot terjesztett elő, aminek értelmében az első alkalommal szociális 

pályázat bírálói vizsgát tevő hallgatók első bukott vizsgája nem számít bele a bukott 

vizsgák számába. Lőrincz László módosító javaslatot terjesztett elő, miszerint 

amennyiben a jogosan fellebbezést benyújtó hallgatók száma az összes leadott pályázat 



   

 

számához viszonyítva nem éri el a 0,5%-ot, úgy ne szankcionálják az adott KHK-t, efölött 

pedig a 0,5%-tól való eltérés mértékével történjen a szankció. Varga Ferenc módosító 

javaslatot terjesztett elő, miszerint az ösztöndíj dokumentáció papír alapú leadásának a 

határideje – eltérő rendelkezés hiányában – az adott nap munkaidejének a vége, az 

elektronikus leadás határideje az adott nap vége. 

3.2. Varga Ferenc módosító javaslatát az EHK 14-1-0 arányban támogatta. 

3.3. Lőrincz László módosító javaslatát az EHK 9-6-0 arányban támogatta. 

3.4. Beluzsár Ádám módosító javaslatát az EHK 8-7-0 arányban elutasította. 

3.5. Török Lili módosító javaslatát az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatta. 

3.6. Szili Ákos előterjesztését az elfogadott módosításokkal együtt az EHK 14-1-0 arányban 

támogatta.  

4. Alelnöki beszámoló: 

4.1. Suhajda Richárd elmondta, hogy a teljesítmény alapú KHK támogatás 2018. évi 

eredményének összesítése folyamatban van, hamarosan elküldik a KHK elnökök részére, 

akik a normatíva felosztásig fellebbezhetnek az eredménnyel szemben. Elmondta, hogy 

a HK ZH területek közti beosztását megkérték a KHK-któl. Egyeztetett a konditerem 

üzemeltetés és a kollégiumi internet szolgáltatás ügyében. A tervezett megbeszélés közte, 

Remzső Tibor (Informatikai Igazgatóság) és Szabady Szabolcs (Informatikai 

Igazgatóság) között átütemezésre került a következő hétre. Elmondta, hogy a HK ZH 

kérdéseinek összeállítása folyamatban van. A féléves bizottsági ütemezéssel foglalkozott. 

A HK ZH-ra felkészítő alkalmakat fognak tartani, melynek lehetséges időpontját kiküldte 

a KHK elnököknek. A jegyzetnormatíva felhasználására javaslatot állított össze. A 

bélyegzők nyilvántartásával foglalkozott. Elmondta, hogy a Gödön található 

Mérőtáborban folyamatban vannak az ágyak cseréi, jelenleg 22 férőhely biztosított.  

4.2. Barabás Zoltán kérte a KHK-kat, hogy küldjék el a Balatonlellén található BME Ifjúsági 

Táborra vonatkozó nyári férőhely igényeket. Egyeztetett Szabó Zsolttal (Műhely) a BME 

Jeges Est hirdetéséről és az újság megjelenéséről. A K172-es terem foglalásával 

foglalkozott. A Simonyi Károly Szakkollégiummal egyeztetett a Balatonlellén található 

tábor használatáról. Egyeztetett a Gödön található Mérőtáborral kapcsolatban. Elmondta, 

hogy Kovács Klementinával előkészítették a KHK továbbképző hétvége szekció 

beosztását. Közérdekű adatigénylésre írt választ. Beszámolt a TJSZ átalakításának 



   

 

fejleményeiről. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy hamarosan Pro Juventute 

Universitatis díj jelölteket kell előterjeszteni. Elmondta, hogy a Műegyetem Kiváló 

Oktatója díj odaítéléséhez hamarosan minden adat rendelkezésre fog állni. 

5. Oktatási referensi beszámoló: 

5.1. Beluzsár Ádám beszámolt az oktatás területen történtekről. Elmondta, hogy Támogatási 

Rend átalakításával foglalkozott. Elmondta, hogy Gál Bernadett összegyűjtötte az OHV 

oldal hibáit. Az OHV kitöltésért járó kedvezményes tárgyfelvétellel kapcsolatos hibásan 

kiküldött e-mailek okának járt utána. Elmondta, hogy a félév kezdése miatt több hallgatói 

megkeresés volt a szokásosnál. 

6. Kollégiumi referensi beszámoló: 

6.1. Gődér Nikoletta beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy volt 

kollégiumi fegyelmi tárgyaláson, amin az érintett hallgató nem jelent meg. A kollégiumi 

mentorokat kinevezték, alá kell írniuk a szerződést. Elmondta, hogy az ÉMK HK-ban új 

kollégiumi referenst választottak. A kollégiumi étel- és italautomaták pályázata lezárult, 

hamarosan nyertest hirdetnek. 

6.2. Gődér Nikoletta előterjesztette sürgősségi indítványát az üres kari kollégiumi férőhelyek 

újra szétosztásával kapcsolatban. Varga Ferenc megkérdezte, hogy ez hogyan 

befolyásolná a következő féléves kollégiumi férőhelyszámokat. Gődér Nikoletta 

elmondta, hogy nem befolyásolná, hiszen ott csak a rendes felvételi eljárás keretein belül 

felvett hallgatókat veszik figyelembe. Lőrincz László aggályait fejezte ki azzal 

kapcsolatban, hogy a költözési időszakban módosítsa az EHK a kollégiumi férőhelyek 

karok közti szétosztását. R. Nagy Tibor Endre elmondta, hogy ez a már jelentkezett 

hallgatókat nem befolyásolná. R. Nagy Tibor Endre előterjesztette módosító javaslatát, 

miszerint először arról döntsön az EHK, hogy határozzon-e az üres helyek újra osztásáról. 

Az EHK 13-0-2 arányban támogatta a módosító javaslatot. 

6.3. R. Nagy Tibor Endre előterjesztette módosító javaslatát, miszerint amely karon még van 

üres hely, ott a 2019. január 31. 22:20 állapot szerint várólistán lévő hallgatók, illetve a 

HJB-re félretett helyek száma fölötti üres helyek kerüljenek újra osztásra. Az EHK 13-1-

1 arányban támogatta a javaslatot. 

6.4. Suhajda Richárd előterjesztette módosító javaslatát, miszerint az újra kiosztásra kerülő 

üres helyek a 2019. január 31. 22:20 állapot szerinti várólisták hosszának arányában 



   

 

kerüljenek újra kiosztásra, nem számolva azon várólistán szereplő hallgatókat, akik 

számára lett elkülönítve férőhely. Az EHK 11-4-0 arányban támogatta a javaslatot. 

6.5. R. Nagy Tibor Endre előterjesztette módosító javaslatát, miszerint az adott kari 

kollégiumi HJB tárgyalások lezárása után a korábban megszavazott módszerhez 

hasonlóan az üres helyek kerüljenek újra szétosztásra. Az újra kiosztandó üres helyek 

számát az adott kari HJB tárgyalások lezárásakor kell meghatározni, a helyek újra 

kiosztása pedig az összes kollégiumi HJB tárgyalás lezárását követően történjen meg a 

korábban megszavazott módszerrel, az akkori állapotot alapul véve. Az EHK 13-2-0 

arányban támogatta a javaslatot. 

7. Szociális referensi beszámoló: 

7.1. Török Lili beszámolt a szociális területen történtekről. Elmondta, hogy létrehozta az 

ESZR-ben az önköltségcsökkentés pályázatot, az ösztöndíjakat hirdette és a szociális 

bíráláshoz eljárásrendet készített. A szociális referensi segítő dokumentum készítésével 

foglalkozott. Elmondta, hogy az ELTE szociális referense felkereste annak érdekében, 

hogy egyeztessenek a BME-n működő szociális rendszerrel kapcsolatban. Rendkívüli 

szociális ösztöndíj pályázatokkal foglalkozott. 

8. Gazdasági referensi beszámoló: 

8.1. Szili Ákos beszámolt a gazdasági területen történtekről. Elmondta, hogy majdnem 

elkészült a 2017. évi MŰHASZ gazdasági zárás. A Műegyetemi Gazdálkodási 

Rendszerből kapott adatokat összesítette Pekár Zoltán segítségével. Elmondta, hogy a 

következő napon indul a BME hallgatók az életmentésért verseny. 

9. Pályázati referensi beszámoló: 

9.1. Varga Ferenc beszámolt a pályázat területen történtekről. Elmondta, hogy a Támogatási 

Rend átalakításával foglalkozott, ösztöndíj dokumentációt készített és a jegyzetnormatíva 

felhasználásához gyűjtött javaslatokat. Elmondta, hogy a MŰSAJT vezetőségi ülés nem 

volt eredményes, mert nem jelent meg kellő számú tag. 

10. Sport és rendezvény felelősi beszámoló: 

10.1. Kovács Klementina beszámolt a sport és rendezvény területen történtekről. Elmondta, 

hogy a Sportpálya támogatási pályázattal kapcsolatban egyeztetett Bartha Zsolttal 

(Testnevelési Központ) és Péter Kingával (BME Sportközpont) A Sportterem igénylési 

pályázatra jelentkezetteket értesítette, hogy a végeredmény nem fog elkészülni az előre 



   

 

meghatározott időre. Elmondta, hogy azóta már elkészült az eredmény. A KHK 

továbbképző hétvégével kapcsolatban egyeztetett. Tájékoztatta az EHK-t, hogy a 

Sportpálya támogatási pályázat határideje a következő napon dél. Sürgősségi 

indítványként előterjesztette, hogy a határidő módosuljon 2019. február 4. 12:00-ra, amit 

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

11. Külügyi felelősi beszámoló: 

11.1. Katona Rebeka beszámolt a külügyi területen történtekről. Elmondta, hogy egyeztetett 

Fodor Balázzsal (HKT), Számel Dorottyával (HKT), teremfoglalásokkal foglalkozott 

a HKT részére, és egyeztetett Terczy Médeával (Erasmus iroda) az Erasmus+ pályázattal 

kapcsolatban. 

12. Kommunikáció és PR felelősi beszámoló: 

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

hogy híreket osztott meg és küldött ki hírcsatornára. Beszámolt a Dorm8 albérletkereső 

szolgáltatás fejlesztőivel folytatott egyeztetésről. Beszámolt a BME Jeges Est 

szervezésének állásáról.  

13. Szakkollégiumi felelősi, egyetemi öntevékeny körök felelősi és versenycsapat felelősi 

beszámoló: 

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

versenycsapatok területén történtekről. 

14. Egyéb: 

14.1. R. Nagy Tibor Endre felkérte Szili Ákost a Természettudományi Kar Hallgatói 

Önkormányzat Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályázatokat bírálók 

megválasztására irányuló hallgatói szavazás Szavazási Bizottság EHK-delegáltjának, 

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

14.2. Pekár Zoltán elmondta, hogy február 1-10. időszakban a HÖOK elnöksége projekthetet 

tart, így csak korlátozottan lesz elérhető. Elmondta továbbá, hogy hamarosan lesz 

Választmányi ülés és elnökségi ülés is. 

14.3. Varga Ferenc javasolta, hogy hamarosan kezdje el az EHK a HÖK Alapszabály 

felülvizsgálatát. 

14.4. Kántor Tamás beszámolt a GHK mandátumos tagjainak személyi változásairól. 



   

 

14.5. Katona Rebeka elmondta, hogy az ÉMK HK-nak új tanácskozási jogú tagja van, aki a 

Mentor Gárda vezetője is egyben.  

15. Határozatok: 

Határozat jele Határozat szövege 

Eredmény 
Végrehajtásért 

felelős igen nem tartózkodás 

EHK-231-XXXII/2018-

2019. (I.31.) 

Az EHK elfogadja, a 

XXXII/2018-2019. jelű 

EHK ülés napirendjét. 

15 0 0 
R. Nagy Tibor 

Endre 

EHK-232-XXXII/2018-

2019. (I.31.) 

Az EHK elfogadja, a 

XXXI/2018-2019. jelű 

EHK ülés emlékeztetőjét. 

15 0 0 
R. Nagy Tibor 

Endre 

EHK-233-XXXII/2018-

2019. (I.31.) 

Az EHK támogatja Varga 

Ferenc módosító javaslatát 

a Támogatási Rend 

pályázati dokumentáció 

határidő részére 

vonatkozóan. 

14 1 0 Varga Ferenc 

EHK-234-XXXII/2018-

2019. (I.31.) 

Az EHK támogatja 

Lőrincz László módosító 

javaslatát a Támogatási 

Rend szociális 

fellebbezések részére 

vonatkozóan. 

9 6 0 Lőrincz László 

EHK-235-XXXII/2018-

2019. (I.31.) 

Az EHK elutasítja 

Beluzsár Ádám módosító 

javaslatát a Támogatási 

Rend szociális bírálói 

vizsga részére 

vonatkozóan. 

8 7 0 Beluzsár Ádám 

EHK-236-XXXII/2018-

2019. (I.31.) 

Az EHK támogatja Török 

Lili módosító javaslatát a 

Támogatási Rend szociális 

területére vonatkozóan. 

15 0 0 Török Lili 

EHK-237-XXXII/2018-

2019. (I.31.) 

Az EHK elfogadja Szili 

Ákos előterjesztését a 

Támogatási Rendre 

vonatkozóan az elfogadott 

módosításokkal. 

14 1 0 Szili Ákos 

EHK-238-XXXII/2018-

2019. (I.31.) 

Az EHK támogatja, hogy 

újra kiosztásra kerüljenek 

az üres kollégiumi 

férőhelyek. 

13 0 2 
R. Nagy Tibor 

Endre 



   

 

EHK-239-XXXII/2018-

2019. (I.31.) 

Az EHK elfogadja, hogy a 

2019. január 31. 22:20 

állapot szerint várólistán 

lévő hallgatók száma 

fölötti üres férőhelyek 

kerüljenek újra 

szétosztásra. 

13 1 1 
R. Nagy Tibor 

Endre 

EHK-240-XXXII/2018-

2019. (I.31.) 

Az EHK támogatja, hogy a 

várólisták 2019. január 31. 

22:20 szerinti hosszainak 

arányában kerüljenek újra 

szétosztásra az üres 

kollégiumi férőhelyek. 

11 4 0 
Suhajda 

Richárd 

EHK-241-XXXII/2018-

2019. (I.31.) 

Az EHK támogatja, hogy a 

kollégiumi HJB 

tárgyalások lezárását 

követően a korábban 

megszavazotthoz hasonló 

módon kerüljenek újra 

szétosztásra az üres 

kollégiumi férőhelyek. 

13 2 0 
R. Nagy Tibor 

Endre 

EHK-242-XXXII/2018-

2019. (I.31.) 

Az EHK meghosszabbítja 

a Sportpálya támogatási 

pályázat leadási 

határidejét. 

15 0 0 
Kovács 

Klementina 

EHK-243-XXXII/2018-

2019. (I.31.) 

Az EHK megválasztja 

Szili Ákost a TTK HÖK 

Rendszeres szociális 

ösztöndíj és alaptámogatás 

pályázatokat bírálók 

megválasztására irányuló 

hallgatói szavazás 

Szavazási Bizottság EHK-

delegáltjának. 

15 0 0 
R. Nagy Tibor 

Endre 

 

Következő EHK ülés: 2019. február 7. 

Budapest, 2019. január 31. 

 

 

Kántor Tamás R. Nagy Tibor Endre 

emlékeztetővezető elnök 

 


