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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2020. február 6-án tartott üléséről 

 

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

Bálint, Kovács Klementina, Mráz Marcell, Pollák Zsombor, Szabó Dániel, Szili Ákos, Török 

Lili, Varga Ferenc 

Kimentését kérte: Egyed Gábor, Lukács Bálint, Módos Dávid, Pekár Zoltán 

Késett: Varga Ferenc 

Vendég: Bőhm Ármin, Filep Richárd, Gerner Alexandra, Horváth Bence, Lántzky Anna, 

Makara Árpád László, Merkei Dóra, Puskely Gergő 

 

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 felkérte Barabás Zoltánt az ülés emlékeztetőjének vezetésére. 

 

Horváth Bálint előterjesztette az EHK ülés napirendi pontjait, amellyel a Képviselet 12-0-0 

arányban egyetértett. 

1. Az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása: 

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

egyhangúlag, 12-0-0 arányban elfogadott. 

2. EHK elnökválasztás előkészítése 

2.1. Horváth Bálint elmondta, hogy az előző EHK ülésen egy ember jelezte, hogy le kívánja 

adni az elnöki pályázatát. Elmondta, hogy azóta sem jelezte neki senki más ezen 

szándékát. Horváth Bálint felkérte Pollák Zsombort, hogy ismertesse főbb céljait. 

2.2. Pollák Zsombor ismertette céljait, majd válaszolt a hozzá intézett kérdésekre. 

-Bőhm Ármin, Filep Richárd, Gerner Alexandra, Lántzky Anna, Makara Árpád László, 

Merkei Dóra, Puskely Gergő eltávozott az ülésről. 

-Varga Ferenc megérkezett az ülésre. 

3. Elnöki beszámoló: 
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3.1. Horváth Bálint elmondta, hogy új képviselő érkezett az ÉPK-ról. Felkérte Szabó 

Dánielt, hogy mutatkozzon be és ismertesse céljait az EHK-n belül. 

3.2. Szabó Dániel ismertette terveit a lépviseleten belül. 

3.3. Horváth Bálint beszámolt a Pakolási Szabályzat jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy a 

hallgatói díjakkal kapcsolatosan a TJSZ szerint a HÖK-nek egyetértése van. Az 

egyetértési jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő eljárásrendi kérdések miatt a 

hallgatóról szóló rész kivételre került a szabályzatból. A hallgatóságra vonatkozó részek 

a kiadott szabályzattól külön kerül majd megállapításra, melynek tartalmáról a 

közeljövőben egyeztetések várhatóak a kancellária és az EHK között. 

3.4. Horváth Bálint megkérte a képviselet tagjait, hogy mindenki képviseleti szinten szedje 

össze a tapasztalatait az aktuális kollégiumi eljárásrenddel kapcsolatosan. A folyamat 

felülvizsgálatát 2020. március 31-ig felül kell vizsgálni. 

3.5. Horváth Bálint elmondta, hogy egyeztetett Barabás Zoltánnal a HÖK Alapszabály 

szerkezeti felépítésével kapcsolatosan. Elmondta, hogy a Jogi Igazgatóság visszajelzésére 

várunk. 

3.6. Horváth Bálint elmondta, hogy a mai napon tarott egy elnöki értekezletet. A 

megbeszélésen szó volt többek között a Parkolási Szabályzatról és a kollégiumi klubok 

üzemeltetéséről. 

3.7. Horváth Bálint megköszönte a résztvevőknek az iroda átrendezésével kapcsolatosan 

elvégzett tevékenységeiket. 

3.8. Horváth Bálint elmondta, hogy a délelőtt folyamán egy hosszabb betanítást tartott 

Pollák Zsomborral és Szili Ákossal az új képviselők számára az EHK-val 

kapcsolatosan. 

3.9. Horváth Bálint elmondta, hogy feltöltésre került a korábban kialakított drive 

mapparendszer, amit a hétvége folyamán szeretne megosztani a képviselet tagjaival. 

4. Alelnöki beszámoló: 

4.1. Szili Ákos elmondta, hogy a Jeges Est szervezésében segített Kovács Klementinának. 

Ennek részeként egyeztetett az érintettekkel a Jeges Estet követő after party 

szervezésével, illetve a rendezvény hirdetésével foglalkozott. 

4.2. Szili Ákos elmondta, hogy a Műegyetemi ajándékbolttal kapcsolatosan Pollák 

Zsomborral egyeztetett a Műegyetemi Szolgáltató Kft.-vel, illetve Nagy Gáborral 

(HSZI). 
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4.3. Pollák Zsombor elmondta, hogy a teljesítményalapú táblázat véglegesítésével 

foglalkozott. Megkérte a képviselőket, hogy mindenki frissítse a saját területéhez tartozó 

részét a táblázatnak. 

4.4. Pollák Zsombor beszámolt a hétfői Vezetői Értekezletről. Szó esett többek között egy új 

szoborállításról, a K épület I. emelet 15. terem átnevezéséről, illetve a 

kötelezettségvállalási jog aktuális állapotáról. Elmondta, hogy elkészült a koronavírus 

megelőzésével kapcsolatos angol nyelvű tájékoztató. 

5. Oktatási referensi beszámoló: 

5.1. Pollák Zsombor beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy kedden 

ETB ülésen vett részt. Szó esett a koronavírus miatt külföldön maradt hallgatók esetleges 

kedvezményeiről. Elmondta, hogy személyes egyeztetésen vett részt Székely Edittel 

(VBK oktatási dékánhelyettes) az intézményi szabadon választhatótárgyakkal 

kapcsolatosan. Elmondta, hogy a következő félévtől ennek kezelése érdekében több 

lépcsős tárgyfelvétel lesz. Az ügymenet pontos kidolgozása a félév során lesz esedékes. 

5.2. Pollák Zsombor elmondta, hogy egyeztetett Török Lilivel az önköltségcsökkentéshez 

szükséges szociális helyzet megítélésének határidejéről. 

5.3. Kovács Klementina kifejtette aggályait az aktuális OHV kérdőívek kitöltésével 

kapcsolatosan. 

5.4. Pollák Zsombor elmondta, hogy szükségesnek látja tárgyalni a KTH képviselőivel, 

mivel több esetben probléma lépett fel különféle eljárásokkal kapcsolatosan. 

5.5. Horváth Bálint elmondta, hogy a GTK-n változtak a képzési és kimeneti követelmények, 

aminek következtében a szakmai gyakorlat ideje megnőtt. Kovács Klementina 

elmondta, hogy korábban az ÉMK-n is előfordult ez a helyzet. 

6. Kollégiumi referensi beszámoló: 

6.1. Varga Ferenc beszámolt a kollégium területén történtekről. Elmondta, hogy megtörtént 

a kollégiumi férőhelyosztás. 

6.2. Török Lili elmondta, hogy minden esetben sikerült rendezni az esélyegyenlőségi alapon 

biztosított kollégiumi férőhelyeket. 

6.3. Szili Ákos ismertette a várólistakezeléssel kapcsolatos korábbi döntését az EHK-nak. 

Török Lili elmondta, hogy a TJSZ módosítása alatt is az EHK korábbi döntésének 

leszabályozása volt a cél. Horváth Bálint elmondta, hogy egyetért az EHK korábbi 

döntésével. Mráz Marcell elmondta, hogy a 2019/2020. tanév tavaszi félévére vonatkozó 

kollégiumi férőhelyosztással kapcsolatosan nem volt olyan határozat, ami kimondta 
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volna, hogy tilos tölteni utólagosan jelentkező hallgatókkal a férőhelyeket. Horváth 

Bálint elmondta, hogy a képviseletnek meg kell fogalmaznia egy stratégiai döntést, hogy 

hogyan kerüljön kezelésre a várólistakezelés a jövőben. 

6.4. Horváth Bálint előterjesztette, hogy a kollégiumi felvételi pályázatra 2020. február 6. 

20:53 után, utólagosan jelentkező hallgatókkal, illetve olyan utólagosan jelentkezett 

hallgatókkal, akik még nem lettek kiértesítve csak és kizárólag abban az esetben lehet 

feltölteni az üres férőhelyeket, amennyiben egyik karon sincs olyan várólista, amin 

időben jelentkezett hallgatók vannak. A javaslatot az EHK 12-0-1 arányban elfogadta. 

6.5. Horváth Bálint előterjesztette, hogy az üres férőhelyek a kari várólisták relatív 

hosszának arányában kerüljön visszaosztásra. A javaslatot az EHK 12-0-1 arányban 

elfogadta. 

6.6. Varga Ferenc elmondta, hogy a VIK HK félretett 200 férőhelyet biztonsági 

szempontból, melyek csak később kerültek kiosztásra. A képviselet megvitatta az esetet. 

7. Szociális referensi beszámoló: 

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

esélyegyenlőségi alapú kollégiumi férőhelyosztással foglalkozott. Elmondta, hogy 

adminisztratív okok miatt volt csúszás a határozatok kiadásával kapcsolatosan. Török 

Lili elmondta, hogy egyeztetett Demjén Zitával (esélyegyenlőségi koordinátor) az 

esélyegyenlőségi helyek jövőbeni kezeléséről. 

7.2. Török Lili elmondta, hogy a kari szociális referensekkel tarott egy megbeszélést, ahol 

ütemezték az elkövetkező időszakot. Elmondta, hogy több pályázó is be lesz hívva 

személyes embeszélgetésre. 

7.3. Török Lili elmondta, hogy a mai napon Nagyné Bíró Tímea (JI) segítségével 

elkezdődött az ESZB Poszeidon rendszerben történő iktatása. 

7.4. Török Lili beszámolt az önköltségcsökkentéshez szükséges szociális helyzet 

megállapításának ütemezéséről. 

7.5. Török Lili elmondta, hogy a KHK Továbbképző hétvégén tartandó szekcióinak 

kidolgozásával foglalkozott. 

8. Gazdasági referensi beszámoló: 

8.1. Szili Ákos beszámolt a gazdaság területen történtekről. Elmondta, hogy egyeztetett a 

Műhasz Szabályzattal kapcsolatosan. Elmondta, hogy a kollégiumi klubok 

üzemeltetéséről szóló rész ki fog kerülni átmenetileg a szabályzatból, és annak később ez 
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egy mellékletét fogja képezni. Felvázolta a kollégiumi klubok üzemeltetésével 

kapcsolatos koncepció jelenlegi állását. 

8.2. Szili Ákos elmondta, hogy a jövőben a kari lapok közbeszerzésével kapcsolatosan a HSZI 

nem a főszerkesztőkkel, hanem a hallgatói képviseletekkel fog egyeztetni. Elmondta, 

hogy a félév során kerül majd kidolgozásra ennek pontos menete. 

8.3. Szili Ákos beszámolt a sporteszköz beszerzések jelenlegi állapotáról. 

8.4. Szili Ákos elmondta, hogy a KHK Továbbképző hétvége gazdasági megvalósításával 

foglalkozott. 

8.5. Szili Ákos beszámolt a 2019. évi gazdasági elszámolás állásáról. 

9. Pályázati referensi beszámoló: 

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

leadásra kerültek a pályázati dokumentációk. 

10. Sport és rendezvény felelősi beszámoló: 

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

hogy a sportterem pályázatokat idén elég csak elektronikus formában leadni. 

10.2. Kovács Klementina beszámolt a KHK Sportnak szervezésének jelenlegi állásáról. 

Tájékoztatta a képviseletet a rendezvény részletes programtervéről. Pollák Zsombor 

elmondta, hogy Szabó Dániel és Dovicsin Péter fognak felelni a szükséges eszközök 

pakolásáért. Dovicsin Péter elmondta, hogy a karok közti versenybe azok a sportok 

számítanak be, amire előzetesen kellett jelentkezni. 

10.3. Kovács Klementina beszámolt a KHK Továbbképző hétvége szervezésének jelenlegi 

állásáról. Horváth Bálint elmondta, hogy a KHK Továbbképző hétvégén minden KHK 

a KHÖSZ SZMSZ-ben meghatározott képviseleti létszámmal vehet részt. Amennyiben a 

tábor területén lesz még szabad hely, azok a HK ZH-t megíró személyekkel kerülnének 

feltöltésre. 

10.4. Kovács Klementina elmondta, hogy helyszínbejáráson volt a Jeges Est rendezvénnyel 

kapcsolatosan. Elmondta, hogy a szerződés aláírásra került a héten. Elmondta, hogy 

jelenleg 500 jegyet sikerült eladni. 

11. Külügyi felelősi beszámoló: 

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

többször egyeztetett a HKT különböző tagszervezeteivel, illetve Adu Izabellával (HKT 

menedzser). 

12. Szakkollégiumi felelősi beszámoló: 
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12.1. Szili Ákos beszámolt a szakkollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy 

általános ügyintézéssel foglalkozott. 

13. Egyebek: 

13.1. Kovács Klementina elmondta, hogy az ÉMK-TTK gólyatábor költségvetés 

tervezésével kapcsolatosan felmerült a kérdés, hogy ki fogja állni a biztonsági őrzést a 

gólyatáborok esetében. 

13.2. Kovács Klementina elmondta aggályait az EHK PR felelősi posztjával kapcsolatosan. 

Horváth Bálint kérte, hogy az elkövetkező alakuló ülésig még lássa el ő ezeket a 

feladatokat Egyed Gábor helyett. Szili Ákos elmondta, hogy amennyiben szükség van a 

poszttal kapcsolatosan bármilyen segítségre, az elnökség segít ellátni a feladatokat. 

13.3. Pollák Zsombor elmondta, hogy az új irodarend kialakításával kapcsolatosan szükség 

van még finomhangolásra. 

13.4. Barabás Zoltán beszámolt a Műegyetemi Ifjúsági Egyesület pályázatainak állapotáról. 
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14. Határozatok: 

Határozat jele Határozat szövege 

Eredmény 
Végrehajtásért 

felelős igen nem tartózkodás 

EHK-213-XXIII/2019/2020. 

(II.6.) 

Az EHK elfogadja az 

XXIII/2019/2020. sz. ülés 

napirendjét. 

12 0 0 Horváth Bálint 

EHK-214-XXIII/2019/2020. 

(II.6.) 

Az EHK elfogadja az 

XXII/2019/2020. sz. ülés 

emlékeztetőjét. 

12 0 0 Horváth Bálint 

 

Következő EHK ülés: 2020. február 13. 

 

Budapest, 2019. február 6. 

 

 

Barabás Zoltán Horváth Bálint 

emlékeztetővezető elnök 

 


