
   

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2020. január 23-án tartott üléséről 

 

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

Bálint, Kovács Klementina, Lukács Bálint, Módos Dávid, Mráz Marcell, Pekár Zoltán, Pollák 

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

Kimentését kérte: Egyed Gábor, R. Nagy Tibor Endre 

Késett: 

Vendég: 

 

 

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. 

 

Boros Gergő lemondott az emlékeztetővezető pozícióról. Horváth Bálint felkérte Csábi 

Eszter Zsófiát az ülés emlékeztetőjének vezetésére. 

 

Horváth Bálint előterjesztette az EHK ülés napirendi pontjait, amellyel 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 egyeztetett a képviselőkkel, kari elnökökkel személyi 

kérdésekről. Lezajlott a gödi Németh Endre Mérőtelep és a Balatonlellei Ifjúsági Tábor 

tavaszi féléves beosztását elkészítő ülés, melyen megállapodtak az EHK tábor 

időpontjáról is.  A hallgatói képviselők Sportnapjára lezárult a jelentkezés. Elmondta, 

hogy a korábban elkezdett EHK-képviselői feladatkörök leírásai véglegesednek. 

Felvetődött egy, a kollégiumi ügyek témájával foglalkozó Stratégiai Bizottság 

összehívása az elmúlt időszak értékelésére. Beszámolt arról, hogy a jövő héten találkozik 



   

 

kancellár úrral. Elmondta, hogy Nagy Gábor (HSZI) kezdeményezett egyeztetést a 

TJSZ-szel kapcsolatban. 

3. Javaslat a MŰHAL Sport utazási pályázat kiírására a 2019/20-as tavaszi félévre 

vonatkozóan 

3.1. Varga Ferenc ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy egy új ösztöndíjról van szó, 

amire folyamatosan lehet pályázni. Suhajda Richárd javasolta a Testnevelési 

Központtal való együttműködést. 

3.2. Varga Ferenc előterjesztette javaslatát a MŰHAL Sport utazási pályázat kiírására 

2019/20-as tavaszi félévre vonatkozóan, melyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban 

elfogadott. 

4. Javaslat az EDK ösztöndíj pályázat kiírására a 2019/20-as tanévre  

4.1. Varga Ferenc ismertette az előterjesztést. 

4.2. Varga Ferenc előterjesztette javaslatát az EDK ösztöndíj pályázat kiírására a 2019/20-

as tanévre vonatkozóan, melyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadott. 

5. Javaslat a kollégiumi férőhelyek karok és kollégiumok közti felosztására a 2019/20 

tavaszi félévre vonatkozóan 

5.1. Varga Ferenc ismertette az előterjesztést, beszámolt a KKB-n elhangzottakról. 

5.2. Varga Ferenc előterjesztette javaslatát a kollégiumi férőhelyek karok és kollégiumok 

közti felosztására a 2019/20 tavaszi félévre vonatkozóan, melyet az EHK egyhangúlag, 

15-0-0 arányban elfogadott. 

6. Javaslat a 2020/21-es tanév beosztásának elfogadására 

6.1. Horváth Bálint ismertette az előterjesztést. Elmondta a korábban kialakult verzió 

kapcsán felmerült javaslatokat, melyek egy része a végleges javaslatba épült. 

6.2. Horváth Bálint előterjesztette javaslatát a 2020/21-es tanév beosztásának elfogadására, 

melyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadott. 

7. Javaslat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításával való egyetértésre 

7.1. Horváth Bálint ismertette az előterjesztést.  

7.2. Horváth Bálint előterjesztette javaslatát a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

módosításával való egyetértésre, melyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban 

elfogadott. 

8. Javaslat az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöki pályázatának kiírására 



   

 

8.1. Horváth Bálint ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a pályázat akkor írható ki, 

ha az EHK elnökének megbízatása megszűnik, vagy lemond tisztségéről. Horváth Bálint 

bejelentette, hogy 2020. február 20-i hatállyal lemond elnöki posztjáról.  

8.2. Horváth Bálint előterjesztette javaslatát az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöki 

pályázatának kiírására, melyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadott. 

9. Javaslat a HK ZH tematikájának módosítására 

9.1. Barabás Zoltán ismertette az előterjesztést.  

9.2. Horváth Bálint előterjesztette javaslatát a HK ZH tematikájának módosítására, melyet 

az EHK 14-0-1 arányban elfogadott. 

10. Javaslat Varga Ferenc aláírási jogára 

10.1. Horváth Bálint ismertette az előterjesztést. 

10.2. Horváth Bálint előterjesztette a javaslatát, miszerint Varga Ferenc a HÖK ASZ 12.§ 

(5) bekezdés g) pont alapján aláírás jogot gyakorolhasson az ösztöndíj pályázatok 

dokumentációjával kapcsolatos ügyekben, valamint a 9/2018 (VI.13) Kancellári utasítás 

szerint írásbeli meghatalmazás alapján az EHK szervezetazonosító bélyegzőjét használja. 

Az EHK az előterjesztést egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatta. 

11. Alelnöki beszámoló: 

11.1. Szili Ákos elmondta, hogy elkészült a teljesítmény alapú táblázat, mellyel kapcsolatban 

voltak felszólalások is. Elmondta, hogy a BME telefonkönyvben mostantól elérhetők az 

EHK képviselők is. Részt vett az Elnöki értekezleten. Az EHK levelezőrendszerének 

váltásával kapcsolatos tudnivalókat elküldte a képviselőknek. Fluenta oktatáson vett 

részt. Németh Ákos (HSZI) számára készített tájékoztatást a HÖK informatikai 

eszközállományáról. 

11.2. Suhajda Richárd elmondta, hogy megérkeztek az új bélyegzők. Az általános e-mail 

címre érkező emailek továbbításával, megválaszolásával, a HK ZH tananyagával 

foglalkozott. Jelezte a Képviselet felé, hogy a Pro Juventute Universitatis díj jelölések 

érkezését várja. A gödi mérőtelep foglalást elküldte Fekete Károlynak (ÉMK). 

Beszámolt arról, hogy elkészült a MŰHAL Facebook oldala. Elmondta, hogy a MÜPA-

val kötött együttműködési szerződés lejárt december 31-én. Teljesítmény alapú táblázatra 

érkezett fellebbezések felgöngyölítésével foglalkozott. Elmondta, hogy van lehetőség 

bútorok vásárlására.  

12. Oktatási referensi beszámoló: 



   

 

12.1. Mráz Marcell beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy ETB, 

valamint SZOB ülés is volt, ezeken Pollák Zsombor vett részt. Pollák Zsombor 

beszámolt az üléseken történtekről. Szó volt a TVSZ módosításáról, valamint felvetődött 

az önköltség fizetési módjainak kérdése is.  

13. Kollégiumi referensi beszámoló: 

13.1. Varga Ferenc beszámolt a kollégium területén történtekről. Elmondta, hogy az ÚNKP-

sok helyzetéről egyeztetett Csiki Tiborral (HSZI), és Csákány Anikóval (Tudományos 

és Innovációs Igazgatóság). Elmondta, hogy a kollégiumi mentor pályázatok beérkeztek, 

mely alapján az EHK javaslatát továbbította a HSZI felé. Beszámolt arról, hogy mentori 

pótpályázat kiírására lenne igény. Elmondta, hogy a KFSZ-ek és pályázati kiírások 

elkészítésével foglalkozott, mellyel kapcsolatban folyamatosan egyeztetett Garbai 

Ádámmal (HSZI) és Csiki Tiborral (HSZI). Beszámolt arról, hogy elindultak a 

kollégiumi jelentkezések. Költözési időpontokat küldött Csiki Tibor (HSZI) melyet 

továbbított a KKB részére. Barabás Zoltán a kollégiumi parkolók helyzetéről 

érdeklődött. Horváth Bálint elmondta, hogy egyelőre nincs fejlemény. 

14. Szociális referensi beszámoló: 

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

Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat bírálással kapcsolatos referensi vizsgák 

lezajlottak, mindenkinek sikerültek. Beszámolt arról, hogy a Rendszeres szociális 

ösztöndíj pályázat kiírásra került. Elmondta, hogy  nem került minden karon kihirdetésre 

a pályázat leadásának határideje. Beszámolt arról, hogy a HSZI ellenőrizte az előző 

féléves pályázatokat, mellyel kapcsolatban személyes egyeztetést kezdeményezett.  

Beszámolt az ESZB üléséről, melyen többek között az ESZB ügyrendet fogadták el. 

Elmondta, hogy az utóbbi időszakban a NAIH megkeresésével kapcsolatos feladatokat 

látta el. 

15. Gazdasági referensi beszámoló: 

15.1. Szili Ákos beszámolt a gazdaság területen történtekről. Elmondta, hogy BGB és KGB 

ülés is volt, melyeken a Támogatási Rendről és a MŰHASZ gazdálkodási szabályzatról 

volt szó. Elmondta, hogy egyeztetett a HSZI-vel a megváltozott informatikai 

beszerzésekkel kapcsolatban. Egyeztetett Bartha Zsolttal (Testnevelési Központ) a 

2020-as sportnormatíva felhasználásával kapcsolatban.  Elmondta, hogy több körben 

egyeztetett Németh Ádámmal (MŰHASZ). Beszámolt arról, hogy hamarosan 

költségvetés készítési és beszámolási időszak következik. 



   

 

16. Pályázati referensi beszámoló: 

16.1. Varga Ferenc beszámolt a pályázat területén történtekről. Elmondta, hogy az 

előterjesztett pályázatok kiírásával foglalkozott. A pályázatok hirdetéséhez Kovács 

Klementina készít plakátokat. Beszámolt arról, hogy egyeztetésen vett részt a HSZI 

munkatársaival az ösztöndíj pályázatok dokumentációjával kapcsolatban.  

17. Sport és rendezvény felelősi beszámoló: 

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

hogy HÖK Sportnapra lefoglalta a sporttermeket. Beszámolt arról, hogy a BME Jeges Est 

helyszínén vett részt helyszínbejáráson. Elmondta, hogy a karácsony után érkezett 

adományokat a Máltai Szeretetszolgálathoz juttatta el. Duma-part előadás végleges 

időpontjának egyeztetése folyik. 

18. Külügyi felelősi beszámoló: 

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

SZMSZ módosításával foglalkozott. 

19. Szakkollégiumi felelősi beszámoló: 

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

beérkeztek a szakmai beszámolók 2019-ről, hiánypótlások szükségesek. Beszámolt az 

NTP jelenlegi állásáról, ezzel kapcsolatban egyeztet a HSZI-vel. 

20. Egyetemi öntevékeny körök felelősi beszámoló: 

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

Elmondta, hogy a szakmai beszámolók bekérésével foglalkozott. 

21. Versenycsapat felelősi beszámoló: 

21.1. Módos Dávid beszámolt a versenycsapatok területén történtekről.  

22. Egyebek: 

22.1. Mráz Marcell bejelentette, hogy lemond az oktatási referensi posztjáról. Horváth 

Bálint elmondta, hogy elnöki hatáskörbe kerül az oktatási terület. 

22.2. Horváth Bálint felkérte a TTK Tisztújító Szavazás Szavazási Bizottság EHK 

delegáltjának Varga Ferencet, melyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban 

támogatott. 

22.3. Módos Dávid jelezte, hogy várhatóan 2-3 hét múlva le szeretne mondani 

mandátumáról. 

22.4. Pollák Zsombor jelezte, hogy szeretne az OHV felülvizsgálatáról BOB ülést tartani. 



   

 

22.5. Kovács Klementina jelezte, hogy szeretne ülést tartani a KHK továbbképző hétvége 

szervezésével kapcsolatban. 

22.6. Suhajda Richárd bejelentette, hogy lemond az alelnöki posztról. Horváth Bálint 

megköszönte a munkáját.  

22.7. Horváth Bálint felkérte Pollák Zsombort alelnöknek, melyet az EHK 12-1-2 arányban 

támogatott. 

22.8. Pekár Zoltán jelezte, hogy az EFOTT Civil tér pályázat várhatóan január 31-én indul, 

1 hónap lesz a pályázási időszak. 



   

 

23. Határozatok: 

Határozat jele Határozat szövege 

Eredmény 
Végrehajtásért 

felelős igen nem tartózkodás 

EHK-195-XXI/2019/2020. 

(I.23.) 

Az EHK elfogadja az 

XXI/2019/2020. sz. ülés 

napirendjét. 

15 0 0 Horváth Bálint 

EHK-196-XXI/2019/2020. 

(I.23.) 

Az EHK elfogadja az 

XXI/2019/2020 EHK ülés 

emlékeztetőjét. 

15 0 0 Horváth Bálint 

EHK-197-XXI/2019/2020. 

(I.23.) 

Az EHK elfogadja a 

MŰHAL Sport utazási 

pályázat kiírását a 

2019/20-as tavaszi félévre 

vonatkozóan. 

15 0 0 Varga Ferenc 

EHK-198-XXI/2019/2020. 

(I.23.) 

Az EHK elfogadja az EDK 

ösztöndíj pályázat 

2019/20-as tanévre 

vonatkozó pályázati 

kiírását. 

15 0 0 Varga Ferenc 

EHK-199-XXI/2019/2020. 

(I.23.) 

Az EHK elfogadja a 

kollégiumi férőhelyek 

karok és kollégiumok közti 

felosztását a 2019/20 

tavaszi félévre 

vonatkozóan. 

15 0 0 Varga Ferenc 

EHK-200-XXI/2019/2020. 

(I.23.) 

Az EHK elfogadja a 

2020/21-es tanév 

beosztását. 

15 0 0 Horváth Bálint 

EHK-201-XXI/2019/2020. 

(I.23.) 

Az EHK egyetért a 

Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzat 

módosításával. 

15 0 0 Horváth Bálint 

EHK-202-XXI/2019/2020. 

(I.23.) 

Az EHK elfogadja az 

Egyetemi Hallgatói 

Képviselet elnöki 

pályázatának kiírását. 

15 0 0 Horváth Bálint 



   

 

EHK-203-XXI/2019/2020. 

(I.23.) 

Az EHK elfogadja a HK 

ZH módosítását. 

 

14 0 1 Barabás Zoltán 

EHK-204-XXI/2019/2020. 

(I.23.) 

Az EHK elfogadja Varga 

Ferenc aláírási jogát az 

ösztöndíj 

dokumentációkkal 

kapcsolatos ügyekben.. 

15 0 0 Horváth Bálint 

EHK-205-XXI/2019/2020. 

(I.23.) 

Az EHK elfogadja, hogy 

Varga Ferenc legyen a 

TTK HK Tisztújító 

SzavazásSzavazási 

Bizottságának EHK 

delegáltja. 

15 0 0 Horváth Bálint 

EHK-206-XXI/2019/2020. 

(I.23.) 

Az EHK elfogadja Pollák 

Zsombort az alelnöki 

posztra. 

12 1 2 Horváth Bálint 

 

Következő EHK ülés: 2020. január 30. 

 

Budapest, 2020. január 23. 

 

 

Csábi Eszter Horváth Bálint 

emlékeztetővezető elnök 

 


