
   

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. május 30-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Barabás Zoltán, Boros Gergő, Egyed Gábor, Gődér Nikoletta, Kántor Tamás, 

Kovács Klementina, Leicht Ferenc, Lőrincz László, Módos Dávid, Molnár Zsanett, Mráz 

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

Ferenc 

Kimentését kérte: - 

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 17-0-0 

arányban egyetértett. 

1. Az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása: 

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

egyhangúlag, 17-0-0 arányban elfogadott. 

2. Elnöki beszámoló: 

2.1. R. Nagy Tibor Endre beszámolt az ünnepi szenátusi ülésről. 

2.2. R. Nagy Tibor Endre beszámolt a szenátusi ülésről, ahol minden előterjesztést 

egyhangúlag elfogadott a testület. 

2.3. Barabás Zoltán beszámolt a vezetői értekezletről, ahol a FIKP és FIEK pályázatokat 

tárgyalták. A Z épület hasznosítási tervéről is egyeztettek. Elmondták, hogy a hallgatói 

sportolási szokásokat felmérő kérdőív sikeresen zárult, magas a kitöltöttségi arány. 

2.4. R. Nagy Tibor Endre elmondta, hogy egyeztetett Németh Ákossal (HSZI) a TVSZ és 

TJSZ felülvizsgálatáról, a KEFIR fejlesztésről, valamint a nyári balatonlellei táborokról. 

2.5. R. Nagy Tibor Endre egyeztetett Varga Ferenccel a MŰSAJT jövőbeni terveiről. 



   

 

3. Javaslat a Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság által kérelmezett egyetemi központi 

férőhelyek speciális igényű hallgatók részére történő biztosítására: 

3.1. Török Lili ismertette javaslatát a Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság által kérelmezett 

egyetemi központi férőhelyek speciális igényű hallgatók részére történő biztosítására, 

mellyel az EHK egyhangúlag, 17-0-0 arányban egyetértett.  

4. Alelnöki beszámoló: 

4.1. Suhajda Richárd elmondta, hogy egyetemi sportbizottság ülésen vett részt, ahol 

tárgyalták a hallgatói sportkérdőív eredményét. Az EHK csapatépítő kirándulásának 

szervezésével foglalkozott. 

4.2. Barabás Zoltán elmondta, hogy egyeztetett Szabó Zsolttal (Műhely újság) a 

szerkesztőség informatikai rendszeréről. A balatonlellei EHK továbbképző tábor 

szervezésével foglalkozott. Beszámolt a TVSZ és TJSZ módosítások állásáról. 

Egyeztetett Tóth Zoltánnal (EDK) az EDK által szervezendő konferenciával 

kapcsolatban. 

5. Oktatási referensi beszámoló: 

5.1. Barabás Zoltán beszámolt az oktatás területen történtekről. Elmondta, hogy 

folyamatosan egyeztetett Bihari Péterrel (oktatási igazgató) a TVSZ felülvizsgálatáról, 

beszámolt ezen egyeztetések eredményéről. 

6. Kollégiumi referensi beszámoló: 

6.1. Molnár Zsanett beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy a 

férőhelyek karok közti felosztásával kapcsolatban egyeztetett. A nyári időszak ki- és 

beköltözési időpontjai véglegessé váltak. 

7. Szociális referensi beszámoló: 

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

jelentkezés az Önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíjára. Beszámolt a 

KSZB üléséről. Elmondta, hogy az őszi féléves Igazoláslista, illetve a TJSZ 3. számú 

melléklete elkészült. Beszámolt a BSZB üléséről, ahol a szociális pályázatot bírálók 

vizsgáztatási rendszerét tárgyalták. Elmondta, hogy esélyegyenlőségi alapú kérvényeket 

véleményezett. Az őszi féléves Rendszeres és Rendkívüli szociális ösztöndíjak kiírását 

véglegesítette. 

8. Gazdasági referensi beszámoló: 



   

 

8.1. Szili Ákos beszámolt a gazdasági területen történtekről.  

9. Pályázati referensi beszámoló: 

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

Garbai Ádámmal (HSZI). Beszámolt a BPB üléséről, ahol a Nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíj pályázati kiírásáról volt szó. Elmondta, hogy a MŰHAL esélyegyenlőségi 

pályázat nyerteseit tájékoztatta a közelgő határidőkről. 

10. Sport és rendezvény felelősi beszámoló: 

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

hogy a Tegyük szebbé a Dunapartot szemétszedési program elmarad. Beszámolt az EHK 

továbbképző tábor szervezésének állásáról. 

11. Külügyi felelősi beszámoló: 

11.1. Boros Gergő beszámolt a külügyi területen történtekről. Elmondta, hogy a külügyi 

referensekkel az Erasmus+ pályázat hirdetéséről egyeztetett. 

12. Kommunikáció és PR felelősi beszámoló: 

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

hogy hírekkel foglalkozott, az EHK honlaptérképét készítette el, valamint a kari 

emlékeztetőkkel kapcsolatban egyeztetett. 

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. Elmondta, hogy gazdasági ügyekkel foglalkozott.  

  



   

 

14. Határozatok: 

Határozat jele Határozat szövege 

Eredmény 
Végrehajtásért 

felelős igen nem tartózkodás 

EHK-367-L/2018-2019. 

(V.30.) 

Az EHK elfogadja, a 

L/2018-2019. jelű EHK 

ülés napirendjét. 

17 0 0 
R. Nagy Tibor 

Endre 

EHK-368-L/2018-2019. 

(V.30.) 

Az EHK elfogadja, a 

XLIX/2018-2019. jelű 

EHK ülés emlékeztetőjét. 

17 0 0 
R. Nagy Tibor 

Endre 

EHK-369-L/2018-2019. 

(V.30.) 

Az EHK egyetért a 

Hallgatói Esélyegyenlőségi 

Bizottság által kérelmezett 

egyetemi központi 

férőhelyek speciális igényű 

hallgatók részére történő 

biztosításával. 

17 0 0 Török Lili 

 

Következő EHK ülés: 2019. június 6. 

Budapest, 2019. május 30. 

 

 

Kántor Tamás R. Nagy Tibor Endre 

emlékeztetővezető elnök 

 


