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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2020. január 9-én tartott üléséről 

 

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

Késett:  

Vendég: Horváth Bence 

 

Horváth Bálint kérte, hogy az EHK tagjai kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek-e 

hallgatói jogviszonnyal a BME megfelelő karán. 

Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik hallgatói jogviszonnyal a 

BME megfelelő karán. 

Horváth Bálint előterjesztette az EHK ülés napirendi pontjait, mellyel a Képviselet 15-0-0 

arányban egyetértett. 

1. Az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása: 

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

egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadott. 

2. Elnöki beszámoló: 

2.1. Horváth Bálint elmondta, hogy Egyetemi Tanulmányi Bizottságon vett részt. 

Beszámolt arról, hogy a 2020/21-es tanévben nem hirdet rektori szünetet az Egyetem, 

ha a sportnap a tavaszi félévben kerül megrendezésre, tekintettel az előreláthatóan 

elmaradó tanítási napokra. Beszámolt arról, hogy a Bizottságon is érkezett újabb 

módosítási javaslat az előterjesztett TVSZ módosító javaslathoz képest. Elmondta, hogy 

aláírásával az EHK egyetértését adta a kollégiumi tagsági jogviszonyról és a 

kollégiumok működési rendjéről szóló 1/2020. (01.07.) számú kancellári utasítással. 

Beszámolt arról, hogy személyes egyeztetésen vett részt Varga Ferenccel és Csiki 

Tiborral (HSZI)a Kollégiumi Felvételi Szabályzatokkal kapcsolatosan.  

3. Javaslat az EHK Tábor tervezett időpontjára  

3.1. Horváth Bálint ismertette az előterjesztését, amit a Képviselet megvitatott. A 

visszajelzések alapján egyelőre nem áll rendelkezésre elegendő információ a Tábor 
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pontos idejének meghatározásához, mert azt nagyban befolyásolhatja a KHK-k által 

leadott foglalási igény. 

3.2. Horváth Bálint visszavonta az előterjesztését. 

4. Javaslat a karok közti kollégiumi férőhelyosztásra a 2019/20-as tanév tavaszi félévre 

vonatkozóan  

4.1. Varga Ferenc ismertette az előterjesztését, amit a Képviselet megvitatott. A képviselet 

megállapította, hogy további számadatok szükségesek a karok közötti férőhelyosztás 

helyes megállapításához. 

4.2. Varga Ferenc visszavonta az előterjesztését. 

5. Alelnöki beszámoló: 

5.1. Suhajda Richárd beszámolt az új naptárhasználati rendről. Elmondta, hogy Fekete 

Károllyal egyeztetett BME gödi mérőtábori foglalásokkal kapcsolatban. Elmondta, 

hogy bútor közbeszerzés katalógus igénylésével és az info@bmeehk.hu e-mail cím 

elindításával foglalkozott.  

5.2. Szili Ákos elmondta, hogy közös drive tárhellyel és felhasználók elkészítésével 

foglalkozott Lukács Bálint segítségével. BME Balatonlellei Ifjúsági Tábor és a BME 

gödi mérőtábor beosztásával és azzal kapcsolatos problémák kiküszöbölésével 

foglalkozott. 

6. Oktatási referensi beszámoló: 

6.1. Mráz Marcell beszámolt az oktatás területen történtekről. Elmondta, hogy ETB-n vett 

részt, ahol záróvizsga tapasztalatokról, Educatio kiállításon való megjelenésről, TVSZ 

módosításról, illetve a 2020/2021-es tanév időbeosztásáról esett szó. Felhívta a 

Képviselet figyelmét, hogy TVSZ módosítási javaslatra, illetve ezzel kapcsolatos új 

téma megnyitására még van lehetőség. 

7. Kollégiumi referensi beszámoló: 

7.1. Varga Ferenc beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a 

kollégiumokkal kapcsolatos Kancellári Utasítással és a kari Kollégiumi Felvételi 

Szabályzatokkal foglalkozott. Beszámolt arról, hogy az eddig felmerült problémák 

alapján javításra kerültek a kari KFSZ-ek. Elmondta, hogy a kollégiumi mentori 

pályázatok beérkezése folyamatban van.  

8. Szociális referensi beszámoló: 

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

mailto:info@bmeehk.hu
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honlapon megtalálható gyakran ismételt kérdések menüpontot frissítette, Varga Ferenc 

segítségével szociális alapon való kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos információkat 

osztottak meg a honlapon. Beszámolt arról, hogy idén csak az ESZB-tagok 

vizsgáztathatnak szociális pályázatot bírálókat, ezek a vizsgák már el is kezdődtek. 

Tájékoztatta a Képviseletet az ESZB ügyrend jellenlegi állásáról és az ehhez 

kapcsolódó változtatásokról. Elmondta, hogy a bírálói segédletet elkészült, illetve a HK 

ZH szociális pályázatokkal kapcsolatos kérdései kidolgozás alatt állnak. Elmondta, 

hogy az idei pályázat folyamán csak elektronikusan szükséges leadni a pályázathoz 

szükséges iratokat, melyek a személyes bemutatás alkalmával csupán bemutatásra 

kerülnek. Elmondta, hogy ezeken felül még adatkezelési tájékoztatót és HEB 

kérvényeket véleményezett. 

9. Gazdasági referensi beszámoló: 

9.1. Szili Ákos beszámolt a gazdasági területen történtekről. Elmondta, hogy a HK ZH-val 

foglalkozott. Beszámolt arról, hogy a MŰHASZ szabályzat elkészítése folyamatban 

van, illetve, hogy igényléskövető rendszeren dolgozik. Elmondta, hogy személyes 

beszélgetésen vett részt Lukács Bálinttal és Nagy Gáborral (HSZI) a jövőbeli 

tervekkel kapcsolatban. 

10. Pályázati referensi beszámoló: 

10.1. Varga Ferenc beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy 

dokumentáció készítéssel, illetve sportösztöndíjak bírálásához való segédtábla 

elkészítésével foglalkozott.  

11. Sport és rendezvény felelősi beszámoló: 

11.1. Kovács Klementina beszámolt a sport és rendezvény területen történtekről. 

Beszámolt a Kari Hallgató Képviseletek továbbképző hétvégéjének, illetve a Jeges Est 

szervezésének jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy a jövőhéten fog egyeztetni a 

Villanyfényes Bajnokság szervezőivel a lehetséges jövőbeli együttműködésről.  

12. Külügyi felelősi beszámoló: 

12.1. Boros Gergő beszámolt a külügyi területen történtekről. Elmondta, hogy Füzesi 

Adriennel egyeztetett ERASMUS+ pályázatok hirdetésével kapcsolatban, illetve Adu 

Izabellel (HKT menedzser) vett részt személyes beszélgetésen a jövőbeli közös 

munkával, beszámoló készítéssel és BEST HKT-ba való csatlakozásával kapcsolatban. 

13. Szakkollégiumi felelősi beszámoló: 
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13.1. Szili Ákos beszámolt a szakkollégiumok területén történtekről. 

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. Barabás Zoltán kifejezte aggályait a hallgatói jogviszony folytonosságával 

kapcsolatosan felmerülő kérdésekről. 

16.2. Horvát Bálint elmondta, hogy ezzel kapcsolatban már egyeztetett Kökény Ilonával 

(JI), illetve ETB-n is felmerültek ezek a kérdések. A képviselet megvitatta az 

esetlegesen felmerülő probléma lehetséges megoldását. 

16.3. Barabás Zoltán beszámolt a Kökény Ilonával (JI) való személyes egyeztetésről, ahol 

az EHDK és a HÖK Alapszabályairól, és a EHK és az EHDK feladatköreinek 

megoszlásáról esett szó.  

16.4. Kovács Klementina beszámolt a kollégiumi kondi- és fitnesztermekről való 

megbeszélésről, illetve a teremigénylési pályázat állapotáról. 

16.5. Kovács Klementina kérdéseket fogalmazott meg a Képviselet felé az EHK jövőbeli 

működésével kapcsolatban. 

16.6. Suhajda Richárd beszámolt a vizsgaidőszak alatti ügyeleti rendről. 

16.7. Horváth Bálint Dovicsin Pétert javasolta [a Gépészmérnöki Kar Egyetemi Szociális 

Bizottságot segítő hallgatók megválasztására irányuló hallgatói Szavazás Szavazási 

Bizottságába, mely javaslatot a Képviselet 15-0-0 arányban elfogadott. 
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17. Határozatok: 

Határozat jele Határozat szövege 

Eredmény 
Végrehajtásért 

felelős igen nem tartózkodás 

EHK-192-XX/2019/2020. 

(I.9.) 

Az EHK elfogadja az 

XX/2019/2020. sz. ülés 

napirendjét. 

15 0 0 Horváth Bálint 

EHK-193-XX/2019/2020. 

(I.9.) 

Az EHK elfogadja az 

XIX/2019/2020 EHK ülés 

emlékeztetőjét. 

15 0 0 Horváth Bálint 

EHK-194-XX/2019/2020. 

(I.9.) 

Az EHK elfogadja, hogy 

Dovicsin Péter a 

Gépészmérnöki Kar 

Egyetemi Szociális 

Bizottságot segítő 

hallgatók megválasztására 

irányuló hallgatói 

Szavazás Szavazási 

Bizottságábavaló 

delegálására vonatkozó 

javaslatot. 

15 0 0 Horváth Bálint 

 

Következő EHK ülés: 2020. január 23. 

Budapest, 2020. január 9. 

 

 

Boros Gergő Horváth Bálint 

emlékeztetővezető elnök 

 


