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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2020. április 2-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Bátori Boglárka, Boros Gergő, Dáni Eszter, Csábi Eszter Zsófia, Dovicsin Péter, 

Egyed Gábor, Haász Alida, Kovács Klementina, Lestyan Bence, Lukács Bálint, Pecze Levente, 

Pollák Zsombor, Szabó Dániel, Szili Ákos, Török Lili, Varga Ferenc, Vuics Márton 

Kimentését kérte: 

Késett:  

Vendég:  

 

Pollák Zsombor kérte, hogy az EHK tagjai jelezzék, hogy rendelkeznek-e hallgatói 

jogviszonnyal a BME megfelelő karán. 

Egységesen mindenki nyilatkozott, hogy rendelkezik hallgatói jogviszonnyal a BME megfelelő 

karán. 

Pollák Zsombor előterjesztette az EHK ülés napirendi pontjait, amellyel a Képviselet 17-0-0 

arányban egyetértett. 

1. Az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása: 

1.1. Pollák Zsombor előterjesztette az előző EHK ülés emlékeztetőjét, melyet az EHK 

egyhangúlag, 17-0-0 arányban elfogadott. 

2. Elnöki beszámoló: 

2.1. Pollák Zsombor beszámolt a Kincses Gáborral (Testnevelési Központ) és Dr. Lógó 

Emmával (GTK) folytatott egyeztetésről, a testnevelés kurzusok teljesítési 

lehetőségeiről. Közölte, hogy a Koordinációs Bizottsággal egy javaslattételt készítenek 

ez ügyben. Elmondta a képviselőknek, hogy az elmúlt héten a tisztázandó kérdések 

megválaszolásával, valamint a HÖOK információs csatornáin keresztül érkező 

információk és megkeresések kezelésével foglalkozott. 

2.2. Pollák Zsombor beszámolt az EHDK ülésen és a Szenátus ülésen történtekről. Tudatta 

a Képviselettel, hogy a módosított HÖK Alapszabály és a HDÖK 2020. évi költségvetési 

tervezete elfogadásra kerültek. 

2.3. Pollák Zsombor beszámolt a hét folyamán megejtett egyeztetéseiről. Elmondta, hogy 

Lukács Bálinttal és Szili Ákossal a K370-es terem bútorzatának beszerzéséről, Lestyan 

Bencével a távoktatás helyzetéről és a Külső Oktatási Bizottság munkásságáról, Haász 

Alidával pedig a kollégiumok ügyében történt fejleményekről egyeztetett. Hozzátette, 
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hogy megkezdte az egyeztetést Nagy Gáborral (HSZI) és Török Lilivel a MŰEPER 

rendszer fejlesztésével, valamint Barabás Zoltánnal a Műhely ösztöndíjjal 

kapcsolatban. 

2.4. Pollák Zsombor elmondta, hogy az állandó belső bizottságok tagságának meghatározása 

folyamatban van, azok megkezdték munkájukat. Beszámolt arról, hogy a héten 

egyeztetett Suhajda Richárddal (MŰHAL) a kari hallgatói képviseletek 

eszköztámogatásával kapcsolatban. Továbbá egyeztetéseket folytatott Varga Ferenccel, 

Török Lilivel, Barabás Zoltánnal, valamint Garbai Ádámmal a dokumentáció 

rendszerével kapcsolatban. 

3. Javaslat az Egyetemi BME ösztöndíj pályázat 2019/20-as tanévre vonatkozó pályázati 

kiírásának tartalmi részeinek módosítására a veszélyhelyzetre való tekintettel, 

valamint Varga Ferenc (pályázati referens) felhatalmazása a határidők módosítására 

a dokumentációs határidők és a Neptun kérvények elkészültének a függvényében: 

3.1. Varga Ferenc ismertette az előterjesztést.  

3.2. Pollák Zsombor előterjesztette a javaslatot, melyet az EHK 17-0-0 arányban elfogadott. 

4. Javaslat az Egyetemi Közéleti ösztöndíj pályázat 2019/20-as tanévre vonatkozó 

pályázati kiírásának tartalmi részeinek módosítására a veszélyhelyzetre való 

tekintettel, valamint Varga Ferenc (pályázati referens) felhatalmazása a határidők 

módosítására a dokumentációs határidők és a Neptun kérvények elkészültének a 

függvényében: 

4.1. Varga Ferenc ismertette az előterjesztést.  

4.2. Pollák Zsombor előterjesztette a javaslatot, melyet az EHK 17-0-0 arányban elfogadott. 

5. Javaslat a Műhely újságíró ösztöndíj pályázat 2019/20-as tanévre vonatkozó pályázati 

kiírásának tartalmi részeinek módosítására a veszélyhelyzetre való tekintettel, 

valamint Varga Ferenc (pályázati referens) felhatalmazása a határidők módosítására 

a dokumentációs határidők és a Neptun kérvények elkészültének a függvényében: 

5.1. Varga Ferenc ismertette az előterjesztést.  

5.2. Pollák Zsombor előterjesztette a javaslatot, melyet az EHK 17-0-0 arányban elfogadott  

6. Csábi Eszter Zsófia elhagyta az ülést. 

7. Alelnöki beszámoló: 

7.1. Szili Ákos beszámolt az elmúlt hét eseményeiről. Elmonda, hogy a héten a HÖOK felől 

érkező megkeresések, valamint a kollégiumok helyzetével kapcsolatban felmerülő 

kérdések, köztük a kollégiumi edzőtermek kérdésének megválaszolásával foglalkozott. 
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7.2.  Szili Ákos tudatta a Képviselettel, hogy egyeztetéseket folytatott Lukács Bálinttal a 

K370 terem-es terem bútorzatának beszerzéséről. Elmondta, hogy egyeztetett Vuics 

Mártonnal a hallgatói csoportokról, illetve Lestyan Bencével az Nftv. módosítás 

ügyében, valamint segítette őket munkájukban. 

8. Oktatási referensi beszámoló: 

8.1. Lestyan Bence tudatta a Képviselettel, hogy a következő héten BOB és KOB ülés 

várható, melynek témája a távoktatás és a hosszútávú projektek meghatározása lesz. 

Beszámolt a HÖOK Nftv. munkacsoport üléséről, valamint elmondta, hogy egyeztetett 

Dr. Szabó Mihállyal (KTH) a Központi Tanulmányi Hivatal rendkívüli működésével 

kapcsolatban. 

9. Kollégiumi referensi beszámoló: 

9.1. Haász Alida beszámolt az elmúlt heti tevékenységeiről. Elmondta, hogy a Kollégiumi 

tagsági jogviszonyról és a kollégiumok működési rendjéről szóló Kancellári Utasítással  

és a TJSZ 4. mellékletének módosításával foglalkozott. Ismertette a Képviselettel 

jövőbeli terveit, amelyek bizottsági feladatok és projektek összegyűjtését és a BKB, 

valamint a KKB működésének elindítását foglalják magukba. 

10. Szociális referensi beszámoló: 

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

elmúlt időszakban rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok bírálásával és hallgatói 

megkeresések megválaszolásával foglalkozott. Hozzátette, hogy a közeljövőben sort 

szeretne keríteni a szociális ösztöndíjak bírálási folyamatainak egységesítésére, ez 

ügyben kiküldött egy visszajelző kérdőívet a kari hallgatói képviseleteknek. Elmondta, 

hogy a múlt héten rendszeresen egyeztetett Nagy Gáborral (HSZI) a MŰEPER 

fejlesztési munkálataival kapcsolatban. 

11. Gazdasági referensi beszámoló: 

11.1. Lukács Bálint beszámolt a gazdaság területen történtekről. Elmondta, hogy az 

események NKOH bejelentésének bekérése megtörtént, ez alapján elkészült a 

rendezvénynaptár. Hozzátette, hogy a 2019-es év beszámolói megérkeztek a karoktól, 

jelenleg ezek ellenőrzésével foglalkozik. Elmondta, hogy a múlt héten egyeztetéseket 

folytatott Suhajda Richárddal (MŰHAL) és Nagy Gáborral (HSZI) a Sportnormatíva 

és az eszközbeszerzések ügyében. 

12. Pályázati referensi beszámoló: 
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12.1. Varga Ferenc beszámolt a pályázat területén történtekről. Elmondta, hogy egyeztetett 

Garbai Ádámmal (HSZI) a pályázatok Neptun rendszeren keresztül történő leadásával 

kapcsolatban. Továbbá a kari pályázati referensek tájékoztatásával és hallgatói 

megkeresések megválaszolásával foglalkozott. 

13. Sport és rendezvény felelősi beszámoló: 

13.1. Dovicsin Péter beszámolt a sport és rendezvény területen történtekről. Elmondta, hogy 

a héten a kari sporteszköz beszerzésekkel foglalkozott. Hozzátette, hogy jelenlegi tervei 

közé tartozik egy sport és rendezvényszervező bizottság létrehozása és működtetése, 

valamint az elmaradt események pótlása. 

14. Külügyi felelősi beszámoló: 

14.1. Szabó Dániel beszámolt a külügyi területen történtekről. Elmondta, hogy a héten 

egyeztetett Adu Izabellel (HKT). Együtt összeszedték a HKT tagszervezeteinek 

információit és felülvizsgálták azok működését. Tudatta a Képviselettel, hogy az elmúlt 

időszakot az Erasmus+ pályázat promóciós anyagainak előkészítésével töltötte, valamint 

a kari külügyi felelősökkel konzultált. 

15. Kommunikáció és PR felelősi beszámoló: 

15.1. Pecze Levente elmondta, hogy a héten az EHK weboldalának frissítésével és hallgatók 

tájékoztatásával foglalkozott. 

16. Szakkollégiumi felelősi beszámoló: 

16.1. Vuics Márton elmondta, hogy a héten több szakkollégiumi konferencián is részt vett, 

ezeknek eseményeiről beszámolt.  

17. Egyetemi öntevékeny körök felelősi beszámoló: 

17.1. Vuics Márton elmondta, hogy az elmúlt időszakban az egyetemi öntevékeny körök 

működési pályázataival foglalkozott.  

18. Versenycsapat felelősi beszámoló: 

18.1. Vuics Márton kérdéseket fogalmazott meg az MVK közös műhelyének kialakítására 

vonatkozó tervekkel kapcsolatban. 

19. Egyebek: 

19.1. Lukács Bálint beszámolt a HÖOK Választmányi ülésén történtekről. 

19.2. Lestyan Bence ismertette a Képviselettel a Belső Oktatási Bizottság következő 

ülésének időpontját. 

19.3. Egyed Gábor tudatta a képviselőkkel, hogy ez az utolsó ülése az Egyetemi Hallgatói 

Képviselet kötelékében, mindenkinek megköszönte a közös munkát. 
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19.4. Bátori Boglárka kérdéseket fogalmazott meg a teljesítmény alapú táblázattal 

kapcsolatban. 

19.5. Kovács Klementina beszámolt az ÜMSZ Sport Divízió munkatársaival folytatott 

egyeztetéséről. Elmondta, hogy beérkeztek a KHK Továbbképző hétvége kiértékelő 

visszajelzései. Ez ügyben egy stratégiai bizottság tartása esedékes. 
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Határozatok: 

Határozat jele Határozat szövege 

Eredmény 

Végrehajtásért 

felelős 

 

igen nem tartózkodás 

EHK-256-XXXI/2019/2020. 

(II.02.) 

Az EHK elfogadja az 

XXXI/2019/2020. sz. ülés 

napirendjét. 

17 0 0 
Pollák 

Zsombor 

EHK-257-XXXI/2019/2020. 

(IV.02.) 

Az EHK elfogadja az 

XXX/2019/2020 EHK ülés 

emlékeztetőjét. 

17 0 0 
Pollák 

Zsombor 

EHK-258-XXXI/2019/2020. 

(IV.02.) 

Az EHK elfogadja az 

Egyetemi BME ösztöndíj 

pályázat 2019/20-as 

tanévre vonatkozó 

pályázati kiírásának 

tartalmi részeinek 

módosítására a 

veszélyhelyzetre való 

tekintettel, valamint Varga 

Ferenc (pályázati referens) 

felhatalmazása a határidők 

módosítására a 

dokumentációs határidők 

és a Neptun kérvények 

elkészültének a 

függvényében tett 

javaslatot. 

17 0 0 

Varga 

Ferenc/Pollák 

Zsombor 

EHK-259-XXXI/2019/2020. 

(IV.02.) 

Az EHK elfogadja az 

Egyetemi Közéleti 

ösztöndíj pályázat 

2019/20-as tanévre 

vonatkozó pályázati 

kiírásának tartalmi 

részeinek módosítására a 

veszélyhelyzetre való 

tekintettel, valamint Varga 

Ferenc (pályázati referens) 

felhatalmazása a határidők 

17 0 0 

Varga 

Ferenc/Pollák 

Zsombor 
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módosítására a 

dokumentációs határidők 

és a Neptun kérvények 

elkészültének a 

függvényében tett 

javaslatot. 

EHK-260-XXXI/2019/2020. 

(IV.02.) 

Az EHK elfogadja a 

Műhely újságíró ösztöndíj 

pályázat 2019/20-as 

tanévre vonatkozó 

pályázati kiírásának 

tartalmi részeinek 

módosítására a 

veszélyhelyzetre való 

tekintettel, valamint Varga 

Ferenc (pályázati referens) 

felhatalmazása a határidők 

módosítására a 

dokumentációs határidők 

és a Neptun kérvények 

elkészültének a 

függvényében tett 

javaslatot. 

17 0 0 

Varga 

Ferenc/Pollák 

Zsombor 

 

Következő EHK ülés: 2020. 04. 09. 

Budapest, 2020. 04. 02. 

 

 

Pecze Levente Pollák Zsombor 

emlékeztetővezető elnök 

 


