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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2019. december 12-én tartott üléséről 

 

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

Horváth Bálint, Kovács Klementina, Lukács Bálint, Módos Dávid, Mráz Marcell, Pollák 

Zsombor, R. Nagy Tibor Endre, 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, amellyel 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 elmondta, hogy személyes beszélgetéseket fog tartani a héten a 

Képviselet tagjaival a jövőbeli EHK-n belüli céljaikról és terveikről. Beszámolt a Vezetői 

Értekezlet történéseiről, ahol többek között az Egyetem nemzetközi téren elért sikerei, a 

SMOG projekt és a 2020/21-es tanév időbeosztása volt a téma. Felhívta a képviselők 

figyelmét a teljesítmény alapú táblázatok folyamatos frissítésére. Elmondta, hogy a 

hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő egyetemi újévi fogadás január 9-

én lesz. Tájékoztatta a Képviseletet a naptárhasználatban várható változásokról. 

Ismertette a hivatalos e-mail címek megváltoztatására tervezett törekvéseit. Elmondta, 

hogy feladatköri leírásokkal foglalkozott a héten, ezzel kapcsolatban még egyeztetni fog 

a különböző posztot betöltő képviselőkkel. Beszámolt arról, hogy a jövőhéten SZMR-rel 

kapcsolatos megbeszélésen fog részt venni.  

3. Alelnöki beszámoló: 
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3.1. Szili Ákos elmondta, hogy sportbizottsági ülésen vett részt. A bizottság december 31-ig 

elkészít egy, a jövőbeli fejlesztésekről szóló előzetes anyagot véleményezésre. Elmondta, 

hogy egyeztetett Pálfalvi Andrással (általános kancellár-helyettes), a kollégiumi 

konditermekről szóló szerződéséről. Beszámolt a kollégiumokkal kapcsolatos Kancellári 

Utasításról szóló egyeztetésről, amin részt vett R. Nagy Tibor Endrével és Varga 

Ferenccel, valamint elmondta, hogy Nagy Gáborral (HSZI) is egyeztetett a témában. 

HÖOK Választmányi ülésen, illetve NFÖD díjátadón vett részt. Elmondta, hogy a 

gazdasági igénylés követő táblázat frissítésrekerült. HK ZH tematikát véleményezett. 

Beszámolt az eszközigények jelenlegi állapotáról. Illetve az új képviselőket kérdezte a 

felhasználó fiókjuk átvételével kapcsolatban. 

3.2. Szili Ákos távozott. (18:46) 

3.3. Suhajda Richárd elmondta, hogy a következő naptári évben is az idén megszokott iktató 

számokat használhatják az egyetemi és a kari képviseletek. Beszámolt a bélyegzők 

megérkezésének várható időpontjáról. HK ZH leírást véleményezett, illetve HKT 

menedzser pályázat kiírásával foglalkozott. Beszámolt az ügyeleti idő változásairól.  

3.4. Varga Ferenc KEFIR üzemeltetői szerződés teljesítési igazolásával kapcsolatban 

fogalmazott meg kérdést.   

4. Oktatási referensi beszámoló: 

4.1. Mráz Marcell beszámolt az oktatás terültén történtekről. Elmondta, hogy a jövő héten 

SZOB és ETB üléseken fog részt venni. Az űrmérnök szak elindítása és TJSZ módosítási 

javaslat tárgyalása lesz a két fő téma a SZOB ülésen. Az ETB ülésen az Educatio 

kiállításon való megjelenés és a szorgalmi időszakban felmerülő teendőkről lesz szó. 

Elmondta, hogy KOB lista frissítésével foglalkozott. 

5. Kollégiumi referensi beszámoló: 

5.1. Varga Ferenc beszámolt a kollégium terültén történtekről. Elmondta, hogy kollégiumi 

mentor pályázatokkal foglalkozott. Csiki Tiborral (KI) és Garbai Ádámmal (HSZI) 

egyeztetett a kollégiumi felvételi szabályzatokkal kapcsolatban. Beszámolt a 

kollégiumokkal kapcsolatos Kancellári Utasítás jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy 

folyamatosan tájékoztatta kari kollégiumi referenseket. 

5.2. Horváth Bálint kiemelte, hogy a KKB-val való kommunikáció terén csak pozitív 

visszajelzések érkeztek. 

6. Szociális referensi beszámoló: 



   

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K ép. I. em. 
61. 

Hallgatói Önkormányzat Telefon: 463-3836 
Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu, E-mail: 

ehktitkarsag@ehk.bme.hu 

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

esélyegyenlőségi alapú kollégiumi férőhelyekkel foglalkozott, valamint az 

igazoláslistával kapcsolatban egyeztetett több körben. Beszámolt a Demjén Zitával 

(HSZI) folyatott megbeszélésen történtekről, ahol főleg a kollégiumokban elkülönített 

esélyegyenlőségi alapú férőhelyekről volt szó. Elmondta, hogy kérvényeket 

véleményezett, ESZB ügyrendről és iktatásról egyeztetett Kökény Ilonával (JI). 

Beszámolt arról, hogy Poszeidon rendszer kezelői oktatáson fog részt venni. Elmondta, 

hogy Frank Ágnessel (Jogi Igazgatóság) a MŰEPER fejlesztésről és a közérdekű 

adatigényléssel kapcsolatban egyeztetett. 

7. Pályázati referensi beszámoló: 

7.1. Varga Ferenc beszámolt a pályázat területén történtekről. Elmondta, hogy Garbai 

Ádámmal (HSZI) egyeztetett a dokumentációval kapcsolatban, sportösztöndíjjal 

foglalkozott, illetve beszámolt, hogy Kovács Klementina készített a MŰHAL 

pályázatokhoz PR anyagokat, melyek hirdetésre is kerültek.  

8. Sport és rendezvény felelősi beszámoló: 

8.1. Kovács Klementina beszámolt a sport és rendezvény területen történtekről. Beszámolt a 

cipősdoboz akció jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy a Dumaszínháztól érkezett 

megkereséssel foglalkozott. A Jeges Esttel kapcsolatban egyeztetett a szabad 

időpontokról, illetve a tavaszi továbbképző hétvége szervezését készítette elő. 

9. Külügyi felelősi beszámoló: 

9.1. Boros Gergő beszámolt a külügyi területen történtekről. Elmondta, hogy a HKT 

menedzser pályázat kiírásával foglalkozott és Fodor Balázzsal egyeztetett a témában. 

ERASMUS pályázati kiírást véleményezett és ezzel kapcsolatban fog egyeztetni Füzesi 

Adriennel (NKI). Beszámolt arról, hogy HKT meetingen vett részt, ahol a BEST külügyi 

szervezet csatlakozási kérelméről volt szó. 

10. Kommunikáció és PR felelősi beszámoló: 

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

jövőhéten külső és belső PR bizottságot is fog tartani. A Képviselők honlapra felkerülő 

képeivel foglalkozott. Elmondta, hogy az emlékeztetők a honlapon frissítve lettek.  

10.2. Horvát Bálint elmondta, hogy aktívabb visszajelzést szeretne kérni az elvégzett 

feladatokról a jövőben.  

11. Egyetemi öntevékeny körök felelősi beszámoló: 
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11.1. Módos Dávid beszámolt az egyetemi öntevékeny körök területén történtekről. 

Elmondta, hogy egy lehetséges új öntevékeny kör vezetőjével egyeztetett a megalakulás 

feltételeiről. 

12. Versenycsapat felelősi beszámoló: 

12.1. Módos Dávid beszámolt a versenycsapatok területén történtekről.  

13. Egyebek: 

13.1. R. Nagy Tibor Endre beszámolt a 2019/20-as tanév hallgatói rendezvényének 

ütemezésének területén felmerülő kérdésekről. 
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14. Határozatok: 

Határozat jele Határozat szövege 

Eredmény 
Végrehajtásért 

felelős igen nem tartózkodás 

EHK-174-XVI/2019/2020. 

(XII.12.) 

Az EHK elfogadja az 

XVI/2019/2020. sz. ülés 

napirendjét. 

16 0 0 Horváth Bálint 

EHK-175-XVI/2019/2020. 

(XII.12.) 

Az EHK elfogadja az 

XV/2019/2020 EHK ülés 

emlékeztetőjét. 

16 0 0 Horváth Bálint 

 

Következő EHK ülés: 2019. december 19. 

Budapest, 2019. december 12. 

 

 

Boros Gergő Horváth Bálint 

emlékeztetővezető elnök 

 


