
   

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. szeptember 12-én 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, Suhajda Richárd, Szili Ákos, Török Lili, Varga Ferenc 

Kimentését kérte: 

Késett: 

Vendég: R. Nagy Tibor Endre 

 

Lőrincz László 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. 

Lőrincz László előterjesztette az EHK ülés napirendi pontjait, mellyel az EHK 16-0-0 

arányban egyetértett. 

1. Az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása: 

1.1. Lőrincz László előterjesztette az előző EHK ülés emlékeztetőjét, melyet az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott.  

2. Elnöki beszámoló: 

2.1. R. Nagy Tibor Endre elmondta, hogy Egyetemi Napok helyszínbejáráson vett részt 

Németh Ádámmal (MŰHASZ). Beszámolt arról, hogy a fesztivál jegyértékesítése 

remekül áll. 

2.2. R. Nagy Tibor Endre beszámolt róla, hogy Karok Közti Vetélkedővel kapcsolatban 

egyeztetett Walton Mihállyal (ÉPK HK). Elmondta, hogy szerencsétlen időpontváltozás 

miatt a GTK nem tud részt venni az eseményen, és ezért elnézést kért. 

2.3. R. Nagy Tibor Endre ismertette az Egységes Kollégiumi Felvételi Renddel kapcsolatos 

Kancellári Utasítás tervezetet. Elmondta, hogy részt vett egy megbeszélésen Mészáros 



   

 

Árpád (JI), Kökény Ilona (JI), Garbai Ádám (HSZI), Nagy Gábor (HSZI), Csiki 

Tibor (KI) és Barabás Zoltán társaságában.  

2.4. R. Nagy Tibor Endre elmondta, hogy nem volt nagy érdeklődés az elsőéves hallgatók 

között kisorsolt Szkéné belépőjegyekkel kapcsolatban, így szorgalmazza, hogy jövőre az 

EHK gondolja újra a koncepciót. Az EHK táborban nyert Szkéné jegyekkel minden 

rendben van. 

2.5. Barabás Zoltán beszámolt a 2019. szeptember 9-i Vezetői Értekezletről. Elmondta, hogy 

az Egyetemi tanári pályázat rendje megváltozott. Beszámolt a Solar Decathlonon, elért 

helyezésről. Szóba került a GPK által épített szélcsatorna. Elfogadásra került az Egyetemi 

Sport stratégia. Barabás Zoltán beszélgetést kezdeményezett az Egyetemi Hallgatói 

Képviselet Alapszabály értelmezésével kapcsolatban, megemlítette a Kollégiumi 

parkolással kapcsolatos aggályokat, Kotán Attila kancellár Rémai Zsolttal (KI) való 

további egyeztetést javasolt.  

3. Javaslat a Sportpálya támogatás 2019/20-as tanév őszi félévére kiírt pályázati 

felhívásra 

3.1. Kovács Klementina ismertette az előterjesztést. 

3.2. Kovács Klementina előterjesztette a Sportpálya támogatás 2019/20-as tanév őszi 

félévére kiírt pályázati felhívását, melyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban 

elfogadott. 

4. Javaslat az Egyetemi Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 2019/20-as tanévre 

vonatkozó pályázati kiírásának tavaszi határidőinek módosítására 

4.1. Varga Ferenc ismertette az előterjesztést. 

4.2. Varga Ferenc előterjesztette az Egyetemi Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 

2019/20-as tanévre vonatkozó pályázati kiírásának tavaszi határidőinek módosítását, 

melyet a képviselet melyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott. 

5. Felkérés az Egyetemi Hallgatói Képviselet oktatási referensi pozícióra 

5.1. Lőrincz László felkérte Mráz Marcellt az Egyetemi Hallgatói Képviselet oktatási 

referensének, akit az EHK, 13-0-3 arányban elfogadott. 

6. Alelnöki beszámoló: 

6.1. Suhajda Richárd elmondta, hogy a hétfő délutáni ügyeleti idő még szabad és hogy a 

pénteki napokon csak délután tart ügyeletet az EHK. Ismertette a bizottságok 



   

 

időbeosztásával kapcsolatos problémákat, jelenleg a Belső Szociális Bizottság és a Belső 

Pályázati Bizottság időpontja kérdéses még, továbbá hangsúlyozta, hogy a Stratégiai 

Bizottságnak nem lesz fix időpontja. Beszámolt arról, hogy elbírálásra kerültek az 

Egyetemi Hallgatói Képviseleti ösztöndíjak, illetve ismertetésre került az új pontozás. 

Elmondta, hogy a bélyegzőkről szóló Kancellári Utasítás tervezetét véleményezte, és 

felhívta a figyelmet, hogy a jövőben előfordulhat, hogy új bélyegzőre lesz szüksége az 

EHK elnök számára. Beszámolt a K172-es teremfoglalásairól.  

6.2. R. Nagy Tibor Endre Szili Ákos kérdésére válaszolva beszámolt arról, hogy a leltárral 

kapcsolatos problémák megoldottak, így már semmi sem akadályozza a leselejtezett 

tárgyak leltárból való kivételét. 

6.3. Barabás Zoltán elmondta, hogy a következő Stratégiai Bizottság témája az EHK tábor 

értékelés és a HÖK Alapszabály módosítás megvitatása lesz. Beszámolt a Tóth Zoltán 

szervezése alatt futó, Doktorandusz Konferencia jelenlegi állásáról, mely a Martos 

Kollégiumban lesz megrendezve. Elmondta, hogy egyeztetett a Műhely újsággal a 

legújabb számról, illetve rendezte a kollégiumokba való szállítással kapcsolatos 

kérdéseket is. Beszámolt a Garbai Ádámmal (HSZI) való normatívával kapcsolatos 

egyeztetésről. Segítséget nyújtott Fodor Balázsnak (HKT menedzser) Neptun üzenet 

kiküldésével kapcsolatban. Garbai Ádámmal (HSZI) egyeztetett a teljesítmény index 

tanulmányi ösztöndíjnál való használatáról, továbbá elmondta, hogy további egyeztetés 

szükséges a témában a jogi osztállyal, akik jelenleg nem elérhetőek. Pénteken elszállításra 

került a balatonlellei táborból a pult teljes tartalma. 

7. Oktatási referensi beszámoló: 

7.1. Barabás Zoltán beszámolt az oktatás területen történtekről. Elmondta, hogy az elmaradt 

Oktatási Dékánhelyettesi Értekezlet, jövőhéten lesz megtartva. 

8. Kollégiumi referensi beszámoló: 

8.1. Molnár Zsanett beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy Hallgatói 

Jogorvoslati Bizottságon vett részt Varga Ferenccel. Ezen felül beszámolt az ingyenesen 

kollégiumban tölthető éjszakák karok közti igényfelméréséről a lehetséges időpontokkal 

kapcsolatban. 

9. Szociális referensi beszámoló: 



   

 

9.1. Török Lili beszámolt a szociális területen történtekről. Elmondta, hogy Rendszeres 

szociális ösztöndíj pályázat hiánypótlása folyik. 

9.2. Török Lili elmondta, hogy a jövőhéten lesz Egyetemi Szociális Bizottság ülés a 

ponthúzással kapcsolatosan.  

10. Gazdasági referensi beszámoló: 

10.1. Szili Ákos beszámolt a gazdasági területen történtekről. Ismertette a HKT balatonlellei 

foglalásaival kapcsolatos teendőit. Elmondta, hogy a sportnormatívával kapcsolatosan 

folytatott egyeztetéseket.  

10.2. Szili Ákos felhívta a figyelmet arra, hogy szeptember 9-től megnyílik a lehetőség 

informatikai berendezések beszerzésére. 

10.3. Szili Ákos elmondta, hogy a legutóbbi catering szolgáltatást megrendeléssel nem a 

MŰHASZ lett megbízva. Felhívta a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben fontos a pontos 

bevásárlólista készítése. 

11. Pályázati referensi beszámoló: 

11.1. Varga Ferenc beszámolt a pályázat területen történtekről. Ismertette a 

dokumentációval kapcsolatos eddigi tevékenységeit. Elmondta, hogy Sportpálya 

támogatással kapcsolatosan egyeztetett, illetve egyeztetett Demjén Zitával (HSZI) a 

MŰHAL pályázatokról is. Beszámolt arról, hogy Garbai Ádámmal jövő héten fog 

egyeztetni a pályázatokkal kapcsolatban.  

12. Sport és rendezvény felelősi beszámoló: 

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

hogy a Sportnapon, nagyjából 300-an vettek részt a sportközpontban és körülbelül 1000-

en a sporttelepen. 500 szurkoló regisztrált, közülük sokan meg is jelentek. Jelezte, hogy 

néhány apró csúszást leszámítva az esemény rendben lezajlott. 

12.2. Kovács Klementina beszámolt arról, hogy egyeztetett Hellner Szelinával 

(Testnevelési Központ) a sportpálya támogatásról és elkészítették Péter Kingával 

(ÜMSZ) a sporttermek beosztását. Elmondta, hogy a konditermek üzemelésével 

kapcsolatos problémákról még nem tudott egyeztetni Karászi Alexandrával (ÜMSZ). 

12.3. Kovács Klementina beszámolt az Educatióval és nyílt nappal kapcsolatos 

megbeszélésről. 



   

 

12.4. Kovács Klementina elmondta, hogy holnap kezdődik az Önkéntes Nap szervezése. 

Felhívta a figyelmet, hogy a tervezett időpont közelsége miatt később lesz megrendezve. 

Október 16. (szerda) az új tervezett időpont. 

13. Külügyi felelősi beszámoló: 

13.1. Boros Gergő beszámolt a külügyi területen történtekről. 

14. Kommunikáció és PR felelősi beszámoló: 

14.1. Suhajda Richárd beszámolt a kommunikáció és PR területen történtekről. Elmondta, 

hogy a honlapon folyamatosan frissülnek a plakátozási és teremfoglalási nyomtatványok.  

14.2. Suhajda Richárd ismertette az EHK honlap felülvizsgálatának állását. 

15. Szakkollégiumi felelősi beszámoló: 

15.1. Szili Ákos beszámolt a szakkollégiumok területén történtekről.  

16. Egyetemi öntevékeny körök felelősi beszámoló: 

16.1. Módos Dávid beszámolt az egyetemi öntevékeny körök területén történtekről. 

17. Versenycsapat felelősi beszámoló: 

17.1. Módos Dávid beszámolt a versenycsapat területén történtekről. Elmondta, hogy új 

koordinátor lett kinevezve, Marton Péter személyében. 

18. Egyebek: 

18.1. Varga Ferenc elmondta, hogy Tóth Zoltán (EDK) tájékoztatta az Egyetemi 

Doktorandusz Képviselet Tisztújításának esedékességéről. 

18.2. Lőrincz László felkérte Varga Ferencet, az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 

Tisztújító Szavazás Szavazási Bizottságába való EHK-delegálti pozícióra, amit a 

képviselet 16-0-0 arányban támogatott. 

18.3. Mráz Marcell érdeklődött a Neptunban való bankkártyás fizettessél kapcsolatban. 

18.4. Boros Gergő beszámolt arról, hogy megkereste a Snowattack sítábor szervezői csapata, 

egyetemi sítábor ajánlattal. 

18.5. Szili Ákos érdeklődött a Kollégiumi parkolókártyák igénylésével kapcsolatban. 

Barabás Zoltán tájékoztatta, hogy a kollégiumi parkolással kapcsolatos kérdések 

rendezése után Mráz Marcellel foglalkozik majd a témával. 

18.6. Pekár Zoltán elmondta, hogy a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon Tisztújítás 

lesz. 



   

 

18.7. Lőrincz László felkérte Szili Ákost a KJK Tisztújító Szavazás Szavazási Bizottság 

EHK-delegált pozícióra, melyet a képviselet 16-0-0 arányban támogatott. 

18.8. Barabás Zoltán beszámolt az önköltségcsökkentéssel kapcsolatos problémákról és 

azok lehetséges megoldásáról. 

18.9. Leicht Ferenc beszámolt az ETDB ülésről, ahol a tavalyi TDK-ról volt szó. 

18.10. Suhajda Richárd elmondta, hogy Németh Ádámmal egyeztetett a MŰHAL 

nyári táborainak catering szolgáltatásával kapcsolatban, valamint intézkedett az Alapítvány 

köztartozásmentességről szóló nyilvántartásba vételével kapcsolatban. 

18.11. R. Nagy Tibor Endre beszámolt arról, hogy a Hallgatói Rendszer Ismeretek 

nevű tárgy elindult, kb. 60 fő részvételével. 

18.12. Lőrincz László: Beszámolt az előző heti Elnöki Értekezletről, ahol a kialakult 

helyzet megoldására próbáltak javaslatot kidolgozni. Esetleges harmadik jelölt személyét 

tárgyalták. Jövő hét hétfőn újabb elnöki értekezlet lesz a témában.  



   

 

19. Határozatok: 

Határozat jele Határozat szövege 

Eredmény 
Végrehajtásért 

felelős igen nem tartózkodás 

EHK-032-II/2019/2020. 

(IX.12.) 

Az EHK elfogadja az 

II/2019/2020. sz. ülés 

napirendjét. 

16 0 0 Lőrincz László 

EHK-033-II/2019/2020. 

(IX.12.) 

Az EHK elfogadja az 

I/2019/2020 EHK ülés 

emlékeztetőjét. 

16 0 0 Lőrincz László 

EHK-034-II/2019/2020. 

(IX.12.) 

Javaslat a Sportpálya 

támogatás 2019/20-as 

tanév őszi félévére kiírt 

pályázati felhívásra 

16 0 0 
Kovács 

Klementina  

EHK-035-II/2019/2020. 

(IX.12.) 

Javaslat az Egyetemi 

Hallgatói Képviselet 

ösztöndíj pályázat 

2019/20-as tanévre 

vonatkozó pályázati 

kiírásának tavaszi 

határidőinek módosítására 

16 0 0 Varga Ferenc 

EHK-036-II/2019/2020. 

(IX.12.) 

Javaslat az Egyetemi 

Hallgatói Képviselet 

oktatási referensi pozícióra 

13 0 3 Lőrincz László 

EHK-037-II/2019/2020. 

(IX.12.) 

Javaslat arra, hogy 

Egyetemi Doktorandusz 

Képviselet Tisztújító 

Szavazás Szavazási 

Bizottságába való EHK-

delegálti pozíciót Varga 

Ferenc töltse be. 

16 0 0 Lőrincz László 

EHK-038-II/2019/2020. 

(IX.12.) 

Javaslat arra, hogy KJK 

Tisztújító Szavazás 

Szavazási Bizottság EHK-

delegált pozíciót, Szili 

Ákos töltse be. 

16 0 0 Lőrincz László 

 

Következő EHK ülés: 2019. szeptember 19. 

Budapest, 2019. szeptember 12. 



   

 

 

 

Boros Gergő Lőrincz László 

emlékeztetővezető korelnök 

 


