
   

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. november 14-én tartott üléséről 

 

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

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

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

Kimentését kérte: Pekár Zoltán 

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 a Képviselet 16-0-0 

arányban egyetértett. 

1. Az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása: 

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

egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott. 

2. Elnöki beszámoló: 

2.1. Horváth Bálint beszámolt a tanévben történő hallgatói képviseleti programok 

beosztásáról. Elmondta, hogy elnöki értekezletet tervez, ahol az elnökök tanácsokat és 

javaslatokat fogalmazhatnak meg az EHK felé. Személyes beszélgetéseket tartott a 

képviselőkkel. Munkabeosztásról egyeztetett az alelnökökkel. Megbeszélésen vett részt 

Nagy Gáborral, a (HSZI) kollégiumokkal kapcsolatos Kancellári Utasítás módosítási 

javaslatával kapcsolatban. Józsa Jánossal (Rektor) egyeztetett a Hallgatói és 

Doktorandusz Jogviszonyból Származó Kollektív Jogok Szabályzatával kapcsolatban.  

Beszámolt a Rektori Tanács és a Vezetői Értekezlet történéseiről, illetve, hogy a HÖK 

Alapszabály módosításait mindkét testület elfogadta. Elmondta, hogy érkezett közérdekű 

adatigénylés, a válasz még pontosítás alatt áll.  

3. Javaslat a Külügyi ösztöndíj pályázat 2019/20-as tanévre vonatkozó pályázatának 

őszi félévre vonatkozó végleges eredményére: 

3.1. Varga Ferenc ismertette az előterjesztést. 



   

 

3.2. Varga Ferenc előterjesztette javaslatát a Külügyi ösztöndíj pályázat 2019/20-as tanév 

őszi félévre vonatkozó pályázatának végleges eredményére, melyet a Képviselet 16-0-0 

arányban támogatott. 

4. Javaslat a Műhely újságíró ösztöndíj 2019. október 1 – 2019. október 31. közötti 

időszakának eredményére: 

4.1. Varga Ferenc ismertette az előterjesztést. 

4.2. Varga Ferenc előterjesztette javaslatát a Műhely újságíró ösztöndíj 2019. október 1 – 

2019. október 31. közötti időszakának eredményére, melyet a Képviselet 16-0-0 arányban 

támogatott. 

5. Javaslat a Műegyetemi Versenycsapat Közösség ösztöndíj pályázat 2019/20-as tanév 

őszi félévre vonatkozó pályázatának végleges eredményére 

5.1. Varga Ferenc ismertette az előterjesztést. 

5.2. Varga Ferenc előterjesztette javaslatát a Műegyetemi Versenycsapat Közösség ösztöndíj 

pályázat 2019/20-as tanév őszi félévre vonatkozó pályázatának végleges eredményére, 

melyet a Képviselet 16-0-0 arányban támogatott. 

6. Javaslat az Egyetemi Hallgatói Képviselet ösztöndíj 2019. október 1 – 2019. október 

31. közötti időszakának eredményére 

6.1. Horváth Bálint ismertette az előterjesztést. 

6.2. Barabás Zoltán kérte, hogy észrevételeire alapozva a döntést a képviselet halassza el. 

6.3. Horváth Bálint visszavonta az előterjesztését. 

7. Javaslat az Egyetemi Közéleti ösztöndíj 2019. október 1 – 2019. október 31. közötti 

időszakának eredményére 

7.1. Horváth Bálint ismertette az előterjesztést. 

7.2. Horváth Bálint előterjesztette javaslatát az Egyetemi Közéleti ösztöndíj 2019. október 

1 – 2019. október 31. közötti időszakának eredményére, melyet a Képviselet 16-0-0 

arányban támogatott. 

8. Alelnöki beszámoló: 

8.1. Suhajda Richárd elmondta, hogy pályaválasztási napokkal kapcsolatban egyeztetett. 

Elmondta, hogy a Jogi Igazgatóság véleményezte a GTK KHÖK SZMSZ-t, felhívta a 

karok figyelmét, hogy érdemes lehet év közben is elküldeni a kari SZMSZ-t 

véleményezésre, nem kell azzal megvárni a módosítás elfogadására kijelölt kari hallgatói 

szavazást. 



   

 

8.2. Szili Ákos elmondta, hogy a rendelt irodaszerek nagy része megérkezett. Beszámolt a 

hivatalos e-mail címek elkészülésének állapotáról. HÖOK őszi vezetőképző hétvégére 

való szállítással és az új képviselők projektjeivel foglalkozott.  

9. Oktatási referensi beszámoló: 

9.1. Mráz Marcell beszámolt az oktatás területen történtekről. Elmondta, hogy beérkeztek az 

OMHV adatok, ezek ki is lettek küldve karokra. Egyed Gáborral egyeztetett az EHK 

honlappal kapcsolatban. Beszámolt az ETB történéseiről, ahol többek között a tanév 

időbeosztásáról esett szó. Hallgatói és kari oktatási referensi kérdések megválaszolásával 

foglalkozott. Elmondta, hogy jövő héten SZOB ülésen fog részt venni. 

10. Kollégiumi referensi beszámoló: 

10.1. Horváth Bálint elmondta, hogy a kollégiumokkal kapcsolatos Kancellári Utasítás 

módosító javaslatához fűződő észrevételeket és változtatási javaslatokatt továbbította az 

érintettek számára. Elmondta, hogy Varga Ferenc Külső Kollégiumi Bizottságot hívott 

össze. 

10.2. Horváth Bálint felkérte Varga Ferencet a kollégiumi referensi poszt betöltésére, 

melyet a Képviselet 13-1-2 arányban támogatott. 

10.3. Varga Ferenc beszámolt a fegyelmi tárgyalásokon történtekről. 

10.4. Mráz Marcell jelezte, hogy a GTK HK továbbra sem kap meghívót a GTK-s fegyelmi 

tárgyalásokra. 

11. Szociális referensi beszámoló: 

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

alkalmazottak ESZR betanítása megtörtént. Beszámolt arról, hogy BSZB ülést tartott, 

ahol az esélyegyenlőségi alapú önköltségcsökkentési eljárására dolgoztak ki javaslatokat. 

Elmondta, hogy a jövő héten lesz ESZB ülés, illetve a rendszeres szociális pályázatok 

előkészítésével foglalkozott. 

11.2. Barabás Zoltán beszámolt a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságon történtekről. 

12. Gazdasági referensi beszámoló: 

12.1. Szili Ákos beszámolt a gazdasági területen történtekről. Elmondta, hogy BGB ülést 

tartott, ahol az MGR szűréseket nézték át. Megemlítette, hogy az év vége miatt a 

szokásosnál több igénylés érkezett be a szervezetektől. Elmondta, hogy az új bélyegzők 

még nem érkeztek meg.  

13. Pályázati referensi beszámoló: 



   

 

13.1. Varga Ferenc beszámolt a pályázat területén történtekről. Beszámolt az EBME és a 

Sportösztöndíj pályázatok bírálásról. Elmondta, hogy az MVK és a HKT ösztöndíjjal 

kapcsolatban egyeztetett. Tájékoztatta a Képviseletet, hogy a TDK ösztöndíjak 

eredménye is jövő héten kerül elfogadásra. 

14. Sport és rendezvény felelősi beszámoló: 

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

hogy az EHK Alumni Találkozó szervezésével foglalkozott, illetve elkezdte a KHK 

továbbképző hétvége szervezését is. Beszámolt az Educatio kiállítás és a Nyílt Nap 

jelenlegi állásáról.  

15. Külügyi felelősi beszámoló: 

15.1. Boros Gergő beszámolt a külügyi területen történtekről. Elmondta, hogy külügyi ülést 

tartott a kari külügyi felelősöknek, ahol a Külügyi Börzéről, az ERASMUS bírálás 

folyamatáról és az idelátogató ERASMUS programban résztvevő hallgatók segítéséről 

esett szó. 

16. Kommunikáció és PR felelősi beszámoló: 

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

külső és belső PR bizottságot is tartott, illetve tudástár projektről egyeztetett Lukács 

Bálinttal.  

17. Szakkollégiumi felelősi beszámoló: 

17.1. Szili Ákos beszámolt a szakkollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy 

MŰSZAK menedzseri feladatok leírásával foglalkozott, illetve Pap Kristóffal (ESZK) 

egyeztetett. 

18. Egyetemi öntevékeny körök felelősi beszámoló: 

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

19. Versenycsapat felelősi beszámoló: 

19.1. Módos Dávid beszámolt a versenycsapatok területén történtekről. Elmondta, hogy 

MVK az ösztöndíjról egyeztetett Marton Péterrel (MVK). Javasolta a Képviselet 

számára a Versenycsapat központ projekt felélesztését a jövőben. 

20. Egyebek: 

20.1. Lukács Bálint személyesen is meghívta a Képviselőket az ÉMK, a GPK és az ÉPK 

közös Gólyabáljára. 

20.2. Barabás Zoltán beszámolt a normatíva elszámolás jelenlegi állásáról. 

20.3. Módos Dávid elmondta, hogy várható új versenycsapat jelentkezése az MVK-ba. 



   

 

20.4. Varga Ferenc beszámolt a legutóbbi pályaorientációs nap történéseiről. 

20.5. Pollák Zsombor beszámolt a TDK ösztöndíj pályázatok jelenlegi állásáról. Kisokos 

készítését javasolja a pályázat kitöltéséhez a jövőben. 

20.6. Barabás Zoltán aggályait fejezte ki a Sportösztöndíj pályázat bírálás, a Szenátus és a 

különböző bizottsági részvétellel kapcsolatban. Felhívta a figyelmet arra, hogy az 

igazolatlan hiányzások jelentősen megnehezítik a munka szervezését. 



   

 

21. Határozatok: 

Határozat jele Határozat szövege 

Eredmény 
Végrehajtásért 

felelős igen nem tartózkodás 

EHK-143-XI/2019/2020. 

(XI.14.) 

Az EHK elfogadja az 

XI/2019/2020. sz. ülés 

napirendjét. 

16 0 0 Horváth Bálint 

EHK-144-XI/2019/2020. 

(XI.14.) 

Az EHK elfogadja az 

X/2019/2020 EHK ülés 

emlékeztetőjét. 

16 0 0 Horváth Bálint 

EHK-145-XI/2019/2020. 

(XI.14.) 

Az EHK elfogadja a 

Külügyi ösztöndíj pályázat 

2019/20-as tanévre 

vonatkozó pályázatának 

őszi végleges eredményére 

vonatkozó javaslatot. 

16 0 0 Varga Ferenc 

EHK-146-XI/2019/2020. 

(XI.14.) 

Az EHK elfogadja a 

Műhely újságíró ösztöndíj 

2019. október 1 – 2019. 

október 31. közötti 

időszakának eredményére 

vonatkozó javaslatot. 

16 0 0 Varga Ferenc 

EHK-147-XI/2019/2020. 

(XI.14.) 

Az EHK elfogadja a 

Műegyetemi 

Versenycsapat Közösség 

ösztöndíj pályázat 

2019/20-as tanévre 

vonatkozó pályázatának 

tavaszi végleges 

eredményére vonatkozó 

javaslatot. 

16 0 0 Varga Ferenc 

EHK-148-XI/2019/2020. 

(XI.14.) 

Az EHK az Egyetemi 

Közéleti ösztöndíj 2019. 

október 1 – 2019. október 

31. közötti időszakának 

eredményére vonatkozó 

javaslatot. 

16 0 0 Horváth Bálint 



   

 

EHK-149-XI/2019/2020. 

(XI.14.) 

Az EHK elfogadta, hogy a 

Kollégiumi referens 

posztot Varga Ferenc töltse 

be. 

13 1 2 Horváth Bálint 

 

Következő EHK ülés: 2019. november 21. 

Budapest, 2019. november 14. 

 

 

Boros Gergő Horváth Bálint 

emlékeztetővezető elnök 

 


