
   

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. október 24-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Barabás Zoltán, Boros Gergő, Csábi Eszter, Dovicsin Péter, Egyed Gábor, 

Horváth Bálint, Kovács Klementina, R. Nagy Tibor Endre, Lukács Bálint, Módos Dávid, Mráz 

Marcell, Pekár Zoltán, Pollák Zsombor, Suhajda Richárd, Szili Ákos, Török Lili, Varga Ferenc 

Kimentését kérte:  

Késett:  

Vendég: 

 

Horváth Bálint 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. 

Horváth Bálint előterjesztette az EHK ülés napirendi pontjait, mellyel az EHK 17-0-0 

arányban egyetértett. 

1. Az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása: 

1.1. Horváth Bálint előterjesztette az előző EHK ülés emlékeztetőjét, melyet az EHK 

egyhangúlag, 17-0-0 arányban elfogadott. 

2. Elnöki beszámoló: 

2.1. Horváth Bálint beszámolt a Kökény Ilonával (Jogi Igazgatóság), Balogh Tamással 

(Jogi Igazgatóság), Mészáros Árpáddal (Jogi Igazgatóság) és Suhajda Richárddal való 

megbeszélésről, ahol többek között a HÖK Alapszabály tervezetéről, bélyegzőhasználati 

és iratkezelési szabályzatáról szóló mellékletéről, a kollégiumi kancellári utasításról, a 

HÖK Alapszabály módosításról és a Kollektív Jogok Szabályzatáról egyeztettek. 

Suhajda Richárd beszámolt a Rektori Tanács történéseiről. Elmondta, hogy a GTK 

Szervezeti és Működési Szabályzata 16-0-1 arányban elfogadásra került, illetve a 

Vagyongazdálkodási Tervről esett szó.  

3. Javaslat a Simonyi Károly Szakkollégium Működési pályázatában történő 

átcsoportosításra 

3.1. Szili Ákos ismertette az előterjesztést. 

3.2. Szili Ákos előterjesztette javaslatát a Simonyi Károly Szakkollégium Működési 

pályázatában történő átcsoportosításra, melyet a Képviselet 17-0-0 arányban támogatott. 



   

 

4. Alelnöki beszámoló: 

4.1. Suhajda Richárd elmondta, hogy R. Nagy Tibor e-mail címének helyreállításával 

foglakozott. A HÖK Alapszabály bélyegzőhasználati és iratkezelési szabályzatról szóló 

melléklet tervezetét véleményezte. Elmondta, hogy új elnöki bélyegzőre lesz szükség és 

hangsúlyozta az Egyetem bélyegzőhasználati szabályai betartásának fontoságát. Szalai 

Ritával egyeztetett az EFOP program koordinálásával kapcsolatban. 

4.2. Szili Ákos elmondta, hogy a kollégiumi kancellári utasításról tárgyalt Nagy Gáborral 

(HSZI), illetve betanítást tartott az új képviselők számára. 

5. Oktatási referensi beszámoló: 

5.1. Mráz Marcell beszámolt az oktatás területen történtekről. Elmondta, hogy Belső 

Oktatási Bizottság futó projektjeivel kapcsolatban egyeztetett Pekár Zoltánnal és Boros 

Gergővel. 

6. Kollégiumi referensi beszámoló: 

6.1. Varga Ferenc beszámolt az kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy nagyjából 

10 férőhely van még szabadon és mind feltöltés alatt áll.  Tájékoztatta a Képviseletet, 

hogy a VBK első féléves várólistája jelenleg üres, ezért egy üres első féléves férőhelyet 

felajánlanak a többi kar számára, az első féléves hallgatók várólistájának létszámának 

alapján. Varga Ferenc javasolta, hogy a VBK egy üres elsőféléves férőhelyét a VIK 

számára ruházza át, melyet a Képviselet 16-0-1 arányban támogatott. 

7. Szociális referensi beszámoló: 

7.1. Török Lili beszámolt a szociális juttatások területén történtekről. Elmondta, hogy 

véglegesítve lett az adatvédelmi tájékoztató. Beszámolt arról, hogy az Egyetemi Szociális 

Bizottság átnézte a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatra érkező fellebbezéseket. 

Önköltségcsökkentés bírálással foglalkozott. Beszámolt arról, hogy változások várhatók 

az ESZB iktatási rendszerében. 

8. Gazdasági referensi beszámoló: 

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

Ákossal (HSZI) egyeztetett az informatikai beszerzéssel kapcsolatban. Alumni 

rendezvénnyel, Önkéntes Nappal és Szkéné előadással kapcsolatos teendőkkel 

foglalkozott. Elmondta, hogy Bartha Zsolttal (Testnevelési Központ) fog egyeztetni a 

sport normatívával kapcsolatban. 

9. Pályázati referensi beszámoló: 



   

 

9.1. Varga Ferenc beszámolt a pályázat területén történtekről. Elmondta, hogy 

dokumentációval és hiánypótlásokkal foglalkozott. 

9.2. Pollák Zsombor beszámolt a TDK ösztöndíj pályázat jelenlegi állásáról. 

10. Sport és rendezvény felelősi beszámoló: 

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

hogy az Önkéntes Nap keretein belül papírgyűjtés zajlik, illetve az eseményről cikk is 

készül. A Duna-parton 50 zsák szemét lett összeszedve az Önkéntes Napon szervezett 

szemétszedés alkalmából. 

11. Külügyi felelősi beszámoló: 

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

és teremfoglalással kapcsolatban egyeztetett Fodor Balázzsal (HKT). 

12. Kommunikáció és PR felelősi beszámoló: 

12.1. Egyed Gábor beszámolt a kommunikáció és PR területen történtekről. Elmondta, hogy 

volt PR Workshop a Képviselet tagjai számára, ahol projektek kerültek kiosztásra. 

Jövőhét elejére újabb alkalmat tervez. Emellett külsős PR ülést is szervez. Beszámolt 

arról, hogy frissítette a Képviselők menüpontot a honlapon. 

13. Szakkollégiumi felelősi beszámoló: 

13.1. Szili Ákos beszámolt a szakkollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy Neptun 

üzenetekkel, terembérlésekkel és a szakkollégiumok Működési pályázataiban történő 

átcsoportosításokkal foglalkozott. Beszámolt arról, hogy a MŰSZAK ülésén 

szakkollégiumi menedzser választás várható. 

14. Egyetemi öntevékeny körök felelősi beszámoló: 

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

15. Versenycsapat felelősi beszámoló: 

15.1. Módos Dávid beszámolt a versenycsapatok területén történtekről. 

16. Egyebek: 

16.1. Horváth Bálint kérte a képviseletet, hogy kommunikálja a karok felé, hogy az utolsó 

pillanatban történő lemondások nagyban nehezítik a közös programok szervezését. 

16.2. R. Nagy Tibor elmondta, hogy az Állásbörze szervezési, és a Szkéné bérleti szerződése 

lejárt, hosszabbítása folyamatban van.  

16.3. Csábi Eszter bemutatkozott az EHK-nak, beszámolt a terveiről és céljairól, illetve 

sikeres közös munkát kívánt minden képviselőnek. 



   

 

16.4. Pollák Zsombor Leicht Ferenccel egyeztetett TDK-val kapcsolatban. Ismertette a 

pályázat pontozását. 

16.5. Varga Ferenc beszámolt a Doktorandusz tisztújító szavazás történéseiről. 

16.6. Boros Gergő elmondta, hogy megkeresték BME sítábor ajánlattal kapcsolatban és 

kikérte a Képviselet véleményét. 

16.7. Lukács Bálint érdeklődött a Kari konditermek helyzetéről. 

  



   

 

 

 

17. Határozatok: 

Határozat jele Határozat szövege 

Eredmény 
Végrehajtásért 

felelős igen nem tartózkodás 

EHK-132-IX/2019/2020. 

(X.24.) 

Az EHK elfogadja az 

IX/2019/2020. sz. ülés 

napirendjét. 

17 0 0 Horváth Bálint 

EHK-133-IX/2019/2020. 

(X.24.) 

Az EHK elfogadja az 

VIII/2019/2020 EHK ülés 

emlékeztetőjét. 

17 0 0 Horváth Bálint 

EHK-134-IX/2019/2020. 

(X.24.) 

Az EHK elfogadja a 

Simonyi Károly 

Szakkollégium Működési 

pályázatában történő 

átcsoportosítási kérelmet. 

17 0 0 Szili Ákos 

EHK-135-IX/2019/2020. 

(X.24.) 

Az EHK elfogadja, hogy a 

VBK fel nem töltött 

elsőéves kollégiumi 

férőhelye a VIK javára 

szálljon át. 

17 0 0 Varga Ferenc 

 

Következő EHK ülés: 2019. november 7. 

Budapest, 2019. október 24. 

 

 

Boros Gergő Horváth Bálint 

emlékeztetővezető elnök 

 


