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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2020. szeptember 10-én tartott üléséről 

 

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

Haász Alida, Lukács Bálint, Magyar Boglárka, Pecze Levente, Szabó Dániel, Szenka József, 

Szili Ákos, Varga Balázs, Varga Ferenc, Vuics Márton 

Kimentését kérte: Walton Mihály 

Késett: Kovács Klementina 

Vendég: - 

 

Szili Ákos 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. 

Szili Ákos előterjesztette az EHK ülés napirendi pontjait, amellyel a Képviselet 15-0-0 

arányban egyetértett. 

1. Az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása: 

1.1. Szili Ákos előterjesztette az előző EHK ülés emlékeztetőjét, melyet az EHK 

egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadott. 

2. Elnöki beszámoló: 

2.1. Szili Ákos beszámolt a hétfői rendszerinti, illetve rendkívüli Vezetői Értekezleteken 

elhangzottakról. Elmondta, hogy az értekezlet megvitatta a hibrid oktatási renddel 

kapcsolatban felmerült problémákat, valamint az egyetemi klubokkal kapcsolatos 

aktuális kérdéseket. Ezekben a témákban a közeljövőben további fejlemények várhatóak.  

2.2. Szili Ákos beszámolt a pénteki napon megrendezésre került tanévnyitó ünnepség, illetve 

az ünnepi Szenátusi ülés eseményeiről. Hozzátette, hogy az ünnepség keretein belül 

átadásra kerültek a Műegyetem Kiváló Oktatója díjak, valamint megköszönte Lukács 

Bálintnak a Díj előkészítésében való segédkezést. 

2.3. Szili Ákos tudatta a képviselőkkel, hogy megkezdődtek a BME Ajándékbolt 

újranyitásához szükséges előmunkálatok. Hozzátette, hogy a témában rendszeres 

egyeztetéseket folytat Orbán Balázzsal (MŰHASZ), és a jövőben egy Stratégiai 

Bizottsági ülést is tervez tartani a koncepció kialakításnak céljával.  
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2.4. Szili Ákos beszámolt a hétfői rendkívüli HÖOK Választmányi Ülés eseményeiről. 

Elmondta, hogy az Választmány megvitatta a Színház- és Filmművészeti Egyetemen 

kialakult helyzetet, valamint a pandémiás állapot felsőoktatásra gyakorolt hatását. 

2.5. Szili Ákos tudatta a képviselőkkel, hogy két hét múlva várható a MIE közgyűlése, 

melynek célja a tisztújítás lesz.  

2.6. Szili Ákos elmondta, hogy a következő napon a Képviselet Stratégiai Bizottsági ülést fog 

tartani a szabályzati struktúrák témájában.  

2.7. Szili Ákos beszámolt a következő időszak várható aktualitásairól, tájékoztatta a 

képviselőket, hogy megindult az informatikai cikkek beszerzésének folyamata, amit 

Lukács Bálint koordinál. Kérte a Képviseletet, hogy a továbbiakban munkájukat a 

szervezeti felhő tárhelyben végezzék, hogy így azt a többi képviselő is elérhesse. 

2.8. Szili Ákos elmondta, hogy a héten egyeztetett Varga Ferenccel és Szabó Zsolttal 

(Műhely) a Műhely lap jövőbeli terveiről.  

2.9. Szili Ákos tájékoztatta a képviselőket, hogy a héten felkereste Dr. Orbulov Imrét 

(GPK), hozzátette, hogy közeljövőben fel fogja keresni a többi kar dékánjait is, illetve 

ellátogat a Kari Hallgatói Képviseletek üléseire is.  

3. Javaslat a 2020/21 őszi félévre vonatkozó kollégiumi mentori és vezető mentori 

pótpályázatok eredményére: 

3.1. Haász Alida ismertette az előterjesztést.  

3.2. Haász Alida előterjesztette javaslatát a 2020/21 őszi félévre vonatkozó kollégiumi 

mentori és vezető mentori pótpályázatok eredményére, melyet az EHK 15-0-0 arányban 

elfogadott. 

4. Javaslat a 2020/21 őszi félévére vonatkozó sportpálya támogatás pályázat kiírására: 

4.1. Dovicsin Péter ismertette az előterjesztést.  

4.2. Dovicsin Péter előterjesztette javaslatát a 2020/21/1 félévre vonatkozó sportpálya 

támogatás pályázat kiírására, melyet az EHK 15-0-0 arányban elfogadott. 

5. Javaslat az Egyetemi Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 2020/2021. tanévre 

vonatkozó kiírására: 

5.1. Varga Ferenc ismertette az előterjesztést.  

5.2. Varga Ferenc előterjesztette javaslatát az Egyetemi Hallgatói Képviselet ösztöndíj 

pályázat 2020/2021. tanévre vonatkozó kiírására, melyet az EHK 15-0-0 arányban 

elfogadott. 

6. Alelnöki beszámoló: 
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6.1. Szabó Dániel elmondta, hogy héten több ízben egyeztetett Szili Ákossal az alelnöki 

teendőkről, ezen kívül a ráérési táblázattal, az ügyeleti beosztással, a bizottsági tagságok 

összeállításával, valamint delegációs levelek írásával foglalkozott. Tudatta a 

képviselettel, hogy a közeljövőben Stratégiai Bizottsági ülés várható a Képviselet 

Bizottságainak munkájával kapcsolatban. Kérte a képviselőket a Drive használatára, 

illetve a személyes egyeztetésre való jelentkezésre. 

7. Oktatási referensi beszámoló: 

7.1. Szenka József elmondta, hogy az elmúlt hetet a KOB és a BOB újjászervezésével 

töltötte. Hozzátette, hogy mindkét bizottság esetében céljai között szerepel a Drive 

használatának bevezetése. Beszámolt ETB ülésén elhangzottakról, köztük az ITM 

járványvédelmi ajánlásairól, illetve 088-as Neptun kérvénnyel kapcsolatos eljárási 

rendekről. 

8. Kollégiumi referensi beszámoló: 

8.1. Haász Alida beszámolt a kollégiumokban tervezett járványügyi intézkedések állásáról, 

illetve a kollégiumi férőhelyek lemondásának penalizálásával kapcsolatban felmerülő 

kérdésekről a jelenlegi vis maior helyzetben. 

9. Szociális referensi beszámoló: 

9.1. Dáni Eszter elmondta, hogy a héten személyes megkeresések megválaszolásával, 

valamint a HK közeli szociális pályázatok bírálásával foglalkozott. Beszámolt a HSZI 

szociális pályázatokat érintő álláspontjáról, valamint jelezte, hogy a közeljövőben ESZB 

illetve HEB ülések várhatóak. 

10. Gazdasági referensi beszámoló: 

10.1. Szili Ákos elmondta, hogy az elnökség közös döntése alapján a következő időszakban 

a Gazdasági referensi poszt után érdeklődő képviselők együtt fogják ellátni annak 

feladatait. A következő referens az ezen időszak alatt mutatott teljesítménye alapján kerül 

majd felkérésre. 

10.2. Lukács Bálint beszámolt a keretigénylések jelenlegi helyzetéről. Elmondta, hogy 

pontos tájékoztatás a közeljövőben várható a HSZI részéről.  Hozzátette, hogy a kari 

eszközigénylések, illetve irodaszer beszerzések folyamata megkezdődött. 

Kovács Klementina megérkezett 19:30-kor. 

11. Pályázati referensi beszámoló: 
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11.1. Bátori Boglárka elmondta, hogy a héten megkezdték a tudásátadást Varga Ferenccel. 

Hozzátette, hogy kifizetési listák keresésével foglalkozott, valamit egyeztetést folytatott 

Marton Péterrel (MVK). 

11.2. Varga Ferenc beszámolt a pályázati kiírások helyzetéről, valamint a pályázati 

dokumentációk eljárási rendekben bekövetkezett változásokról, illetve a pályázatokat 

érintő adatkezelési aktualitásokról. 

12. Sport és rendezvény felelősi beszámoló: 

12.1. Dovicsin Péter beszámolt a Péter Kingával (ÜMSZ) folytatott egyeztetéséről, melynek 

témája a kollégiumi sporttermek használata volt. Elmondta, hogy a héten a leltár táblázat 

előkészítésével foglalkozott, a sportterem igénylésekről, illetve a sportpálya támogatási 

pályázatról egyeztetettVarga Ferenccel, valamint sport eszközigényléseket állított össze.  

13. Külügyi felelősi beszámoló: 

13.1. Szabó Dániel beszámolt az SH program dokumentum igénylésének állásáról. 

Elmondta, hogy a közeljövőben egyeztetni fog Adu Izabellel (HKT) egy, a HKT 

szervezetek népszerűsítésére irányuló kampány kialakításáról. Hozzátette, hogy ebben 

szeretné kérni a KHK-k segítségét is.  

13.2. Szabó Dániel beszámolt a kari külügyi referensek és felelősök feladatkörének 

meghatározására irányuló projekt állásáról. 

Szili Ákos 19:45-kor a járványügyi helyzetre való tekintettel egy órás szünetet rendelt el. 

Az ülés 20:45-kor folytatódott. 

14. Kommunikáció és PR felelősi beszámoló: 

14.1. Pecze Levente elmondta, hogy lezajlott a testületi fotózás, megköszönte Szenka 

Józsefnek a képek elkészítését. Hozzátette, hogy a következő időszakban fel fogja 

keresni a referenseket egy hírnaptár összeállításával kapcsolatban. 

15. Szakkollégiumi felelősi beszámoló: 

15.1. Varga Balázs beszámolt a MŰSZAK ülésén elhangzottakról. Elmondta, hogy a héten 

a posztátvétellel foglalkozott, illetve egyeztetést folytatott Vuics Mártonnal és Szili 

Ákossal a szakkollégiumokkal kapcsolatban. 

16. Egyetemi öntevékeny körök felelősi beszámoló: 

16.1. Vuics Márton közölte, hogy két új sportkör is meg kíván alapulni az egyetemen. 

Elmondta, hogy a héten a leendő sportkörök tagjainak tájékoztatásával foglalkozott. 

17. Versenycsapat felelősi beszámoló: 
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17.1. Vuics Márton elmondta, hogy az MVK keretátadás megtörtént. Hozzátette, hogy a 

héten egyeztetéseket folytatott a HSZI munkatársaival a folyamatban lévő 

teremigénylésekkel kapcsolatban.  

18. Egyebek: 

18.1. Dovicsin Péter kérdéseket fogalmazott meg a BEST bevonó programjával 

kapcsolatban. 

18.2. Szili Ákos elmondta, hogy a héten egyeztetett Nagy Gáborral (HSZI), Németh 

Ádámmal (MŰHASZ), valamint Pálfalvi Andrással (általános kancellár-helyettes) az 

egyetemi klubokkal, valamint a Műegyetemi Állásbörzével kapcsolatban. Beszámolt az 

EHDK ülésének eseményeiről, elmondta, hogy az ETB-be Szabó Dániel, Dáni Eszter, 

Szenka József és Szili Ákos került delegálásra. Kérte a Szenátusba delegált tagokat, hogy 

adjanak le vagyonnyilatkozatot, vagy igazolják, hogy azt már leadták másik szervezeti 

egységnél. 

18.3. Boros Gergő elmondta, hogy frissítette a recepciós asztalon megtalálható 

telefonszámok listáját, valamint felküldte az új kísérleti beszámoló táblázatot. Kérte, 

hogy kérdés esetén őt keressék fel a képviselők. 

18.4. Varga Ferenc elmondta, hogy egyeztetett Szabó Zsolttal (Műhely) a Képviselet és az 

újság közti szorosabb együttműködésről. 

18.5. Kovács Klementina jelezte, hogy le szeretne mondani Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági 

tagságáról. 

18.6. Szili Ákos javasolta, hogy a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságban felszabadult helyet 

Bene Balázs Mihály töltse be, melyet a Képviselet 11-1-3 arányban elfogadott. 
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18.7. Határozatok: 

Határozat jele Határozat szövege 

Eredmény 

Végrehajtásért 

felelős 

 

Igen nem tartózkodás 

EHK-58-III/2020/2021. 

(IX.10.) 

Az EHK elfogadja az 

III/2020/2021. sz. ülés 

napirendjét. 

15 0 0 Szili Ákos 

EHK-59- III/2020/2021. 

(IX.10.) 

Az EHK elfogadja az 

II/2020/2021 EHK ülés 

emlékeztetőjét. 

15 0 0 Szili Ákos 

EHK-60- III/2020/2021. 

(IX.10.) 

Az EHK elfogadja a 

2020/21 őszi félévre 

vonatkozó kollégiumi 

mentori és vezető mentori 

pótpályázatok 

eredményére tett 

javaslatot. 

15 0 0 Haász Alida 

EHK-61- III/2020/2021. 

(IX.10.) 

Az EHK elfogadja a 

2020/21 őszi félévére 

vonatkozó sportpálya 

támogatás pályázat 

kiírására tett javaslatot. 

15 0 0 Dovicsin Péter 

EHK-62- III/2020/2021. 

(IX.10.) 

Az EHK elfogadja az 

Egyetemi Hallgatói 

Képviselet ösztöndíj 

pályázat kiírását a 

2020/2021. tanévre 

vonatkozóan. 

15 0 0 Varga Ferenc 

EHK-63- III/2020/2021. 

(IX.10.) 

Az EHK megválasztja 

Bene Balázs Mihályt a 

Hallgatói 

Jogorvoslati Bizottság 

hallgatói tagjának. 

12 1 3 Szili Ákos 
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Következő EHK ülés: 2020. 09. 17. 

Budapest, 2020. 09. 10. 

 

 

Pecze Levente Szili Ákos 

emlékeztetővezető elnök 

 


