
   

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. február 7-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Barabás Zoltán, Beluzsár Ádám, Boros Gergő, Gődér Nikoletta, Katona Rebeka, 

Kovács Klementina, Lőrincz László, Oroszki Norbert Mihály, R. Nagy Tibor Endre, Suhajda 

Richárd, Szili Ákos, Török Lili, Varga Ferenc 

Kimentését kérte: Egyed Gábor, Gál Bernadett, Kántor Tamás, Pekár Zoltán 

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 felkérte Szili Ákost az ülés emlékeztetőjének vezetésére, melyet az EHK 

egyhangúlag, 13-0-0 arányban támogatott. 

R. Nagy Tibor Endre előterjesztette az EHK ülés napirendi pontjait, mellyel az EHK 13-0-0 

arányban egyetértett. 

1. Az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása: 

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

egyhangúlag, 13-0-0 arányban elfogadott. 

2. Elnöki beszámoló: 

2.1. R. Nagy Tibor Endre beszámolt a 2019.02.04-i Vezetői Értekezletről, melyen szó volt 

a Tehetségtanács beszámolójáról, a 2019. évi költségvetés tervezéséről, a Tématerületi 

Kiválósági Programról és a European University pályázati programról. 

2.2. A Külügyi Börzével kapcsolatosan egyeztetett Fodor Balázzsal (HKT) az oktatási 

dékánhelyettesi értekezleten született döntés értelmében vett korlátozásokról. 

2.3. Részt vett egy megbeszélésen a Műegyetemi Versenycsapat Közösség Fejlesztői 

Központtal kapcsolatban. 



   

 

2.4. Elmondta, hogy a Ráday utcai leégett kollégiumban lakott BME-s hallgatók férőhelyet 

kaptak a Martos Kollégium Professzor Vendégházában.  

2.5. Egyeztetett Kardoss Lászlóval (Rektori Kabinet) arról, hogy a Doktorandusz Képviselet 

elnöke várhatóan szavazati joggal fog részt venni a Rektori Tanácson a következő SZMR 

módosítást követően. 

2.6. Elmondta, hogy Suhajda Richárddal és Barabás Zoltánnal összeállították a 

Balatonlellei Ifjúsági Táborral kapcsolatos igényeket. 

2.7. A KEFIR fejlesztéssel kapcsolatban beszámolt arról, hogy a jövő héten várhatóan 

elkészül a specifikáció, a kollégiumi nyilvántartásokkal kapcsolatos igények 

összegyűjtése megtörtént. 

2.8. Elmondta, hogy elkészült a MŰHASZ 2017. évi zárása. Szili Ákos hozzátette, az ezzel 

kapcsolatos észrevételeket február 20-ig lehet jelezni. 

3. Alelnöki beszámoló: 

3.1. Suhajda Richárd bemutatta a 2018. évi teljesítményalapú támogatáson elért KHK 

eredményeket. Elmondta, hogy jövő hét szerdán Stratégiai Bizottsági ülés lesz. 

Beszámolt arról, hogy egyeztetett Remzső Tiborral (Informatikai Igazgatóság) a 

kollégiumi internet szerződéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy megbeszélést tartottak a 

HK ZH felépítéséről és feladatairól. Beszámolt arról, hogy a KHK elnökök frissítették a 

HÖK adatokat. Elmondta a következő félévre vonatkozó bizottsági ülések menetét. 

3.2. Barabás Zoltán beszámolt a KHK Továbbképző hétvégéről, ezzel kapcsolatban többször 

egyeztetett Kovács Klementinával, valamint a HSZI munkatársaival. Kérte, hogy a 

bizottságvezetők vezessék, hogy kik vannak jelen a bizottsági üléseken. Elmondta, hogy 

az elmúlt időben a HK ZH összeállításán dolgozott, teljesítményalapú támogatáshoz 

szükséges eredményeket összesített, valamint ülést tartott a Balatonlellei Ifjúsági Tábor 

férőhelyfelosztásával kapcsolatban. 

4. Oktatási referensi beszámoló: 

4.1. Beluzsár Ádám beszámolt az oktatás területen történtekről. Elmondta, hogy összesítette 

a teljesítményalapú támogatás 2018-as eredményeit. Beszámolt arról, hogy felkészítőt 

tart a HK ZH-ra oktatás témakörben. Elmondta, hogy egyeztetett Katona Rebekával a 

KHK Továbbképző hétvége oktatási szekciójáról. Beszámolt a legutóbbi Oktatási 



   

 

Dékánhelyettesi Értekezletről, ahol szó volt többek között 2018-as statisztikákról, az 

OHV kitöltöttségéről, valamint a 2020-ban megváltozó érettségi és felvételi rendszerről. 

5. Kollégiumi referensi beszámoló: 

5.1. Gődér Nikoletta beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy részt vett 

a kollégiumi étel- és italautomaták üzemeltetésére beérkezett pályázatok bontásán, ezzel 

kapcsolatban várhatóan a következő héten fog döntés születni. Beszámolt arról, hogy 

fegyelmi tárgyaláson vett részt. Elmondta, hogy a 902 és a 902B kérvények kiírása 

megtörtént, a kérvényeket február 20-ig lehet leadni. Beszámolt arról, hogy az elmúlt 

időszakban az ingyenes kollégiumi éjszakák dátumainak összegyűjtésével foglalkozott.  

6. Szociális referensi beszámoló: 

6.1. Török Lili beszámolt a szociális területen történtekről. Elmondta, hogy az elmúlt 

időszakban leginkább a HK közeli pályázatok bírálásával, valamint Rendkívüli szociális 

ösztöndíj pályázatokkal foglalkozott. Beszámolt arról, hogy a korábban véleményezésre 

elküldött Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat Igazoláslistáját a héten megkapta az 

EHK. 

7. Gazdasági referensi beszámoló: 

7.1. Szili Ákos beszámolt a gazdasági területen történtekről. Elmondta, hogy várhatóan 

megváltozik az irodaszerek rendelésének menete. Beszámolt a kollégiumi konditermek 

üzemeltetésével kapcsolatos fejleményekről. Elmondta, hogy felkészítőt tart a HK ZH 

gazdasági témaköréből. 

8. Pályázati referensi beszámoló: 

8.1. Varga Ferenc beszámolt a pályázat területen történtekről. Elmondta, hogy pályázatok 

dokumentációjával foglalkozott az elmúlt időszakban. Beszámolt arról, hogy a 

teljesítményalapú támogatáshoz szükséges adatokat gyűjtötte össze. Elmondta, hogy a 

kollégiumi fegyelmi felelős kártyákkal kapcsolatos teendőket látta el. Beszámolt arról, 

hogy részt vett a MŰSAJT elnöki értekezletén. 

9. Sport és rendezvény felelősi beszámoló: 

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

hogy értesítette a karokat a Sportpálya támogatás pályázatról, ezzel kapcsolatban 

egyeztetett Hellner Szelinával (Testnevelési Központ) és Varga Ferenccel. Beszámolt 



   

 

a sportnormatívával kapcsolatos aktualitásokról. Elmondta, hogy a KHK továbbképző 

hétvégéről egyeztetett Varga Ferenccel és Barabás Zoltánnal. 

10. Külügyi felelősi beszámoló: 

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

Fodor Balázzsal (HKT) és Németh Ádámmal (MŰHASZ) a Külügyi Börzével 

kapcsolatban. 

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

beszámoló: 

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

versenycsapatok területén történtekről. Elmondta, hogy egyeztetett Szili Ákossal és 

Suhajda Richárddal a KHK Továbbképző hétvégé gazdasági szekciójáról. Beszámolt 

arról, hogy a HK ZH összeállításával foglalkozott az elmúlt időszakban. Elmondta, hogy 

elkészítette a felügyelete alá tartozó szervezetek 2018-as gazdasági beszámolóját, 

valamint a 2019. évi költségvetés tervezetét. Beszámolt arról, hogy a MŰHAL-lal 

kapcsolatos teendőket látta el. Elmondta, hogy egyeztetett az egységes kártyarendszer 

kiépítéséről, valamint a közösségi nyomtatókkal kapcsolatban. 

12. Egyéb: 

12.1. Kovács Klementina felhívta az EHK figyelmét, hogy az elkövetkező időszakban már 

várható, hogy érkezni fognak BME „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíj pályázatok. 

12.2. Kovács Klementina jelezte, hogy az ÉMK HK egyik képviselőjét visszahívta 

mandátumáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

13. Határozatok: 

Határozat jele Határozat szövege 

Eredmény 
Végrehajtásért 

felelős igen nem tartózkodás 

EHK-244-XXXIII/2018-

2019. (II.7.) 

Az EHK támogatja Szili 

Ákos felkérését az ülés 

emlékeztetőkének 

megírására. 

13 0 0 
R. Nagy Tibor 

Endre 

EHK-245-XXXIII/2018-

2019. (II.7.) 

Az EHK elfogadja, a 

XXXIII/2018-2019. jelű 

EHK ülés napirendjét 

13 0 0 
R. Nagy Tibor 

Endre 

EHK-246-XXXIII/2018-

2019. (II.7.) 

Az EHK elfogadja, a 

XXXII/2018-2019. jelű 

EHK ülés emlékeztetőjét. 

13 0 0 
R. Nagy Tibor 

Endre 

 

 

Következő EHK ülés: 2019. február 14. 

Budapest, 2019. február 7. 

 

 

Szili Ákos R. Nagy Tibor Endre 

emlékeztetővezető elnök 

 


