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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2020. szeptember 17-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Bátori Boglárka, Boros Gergő, Csábi Eszter Zsófia, Dáni Eszter, Lukács Bálint, 

Magyar Boglárka, Pecze Levente, Szabó Dániel, Szenka József, Szili Ákos, Varga Ferenc, 

Vuics Márton, Walton Mihály 

Kimentését kérte: Dovicsin Péter, Haász Alida, Kovács Klementina, Varga Balázs 

Késett: - 

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 13-0-0 

arányban egyetértett. 

1. Az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása: 

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

egyhangúlag, 13-0-0 arányban elfogadott. 

2. Elnöki beszámoló: 

2.1. Szili Ákos beszámolt a hétfői Rektori Tanács eseményeiről. Elmondta, hogy a Tanács 

egy kérdőív összeállítására kérte fel a Képviseletet a vírushelyzet témájában, érintve az 

oktatásszervezés, kollégiumi bentlakás témaköröket is. Hozzátette, hogy a kérdőív 

összeállításának koordinálásával Szenka Józsefet bízta meg. 

2.2. Szili Ákos ismertette a Képviselettel a Vezetői Értekezlet történéseit. 

2.3. Szili Ákos beszámolt az előző hét péntekén megtartott Stratégiai Bizottsági ülés 

eredményéről, melynek témája a HÖK ASZ felülvizsgálata volt. Szintén beszámolt a 

Bizottság Vezetői Értekezlet történéseiről, valamint hozzátette, hogy a továbbiakban az 

Értekezlet kéthetente fog megtartásra kerülni. 

2.4. Szili Ákos elmondta, hogy a héten egyeztetett Tamás Alexandrával (EDK elnök) az 

EDK-t érintő aktualitásokról és a közelgő Tisztújító Szavazásról.  
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2.5. Szili Ákos egyeztetett Kincses Gáborral (Testnevelési Központ) a sportversenyeken 

részt vevő hallgatók támogatásának témájában, valamint a KTH munkatársaival Szabó 

Dániellel és Szenka Józseffel együtt. 

2.6.  Szili Ákos elmondta, hogy a napokban egyeztetett Gődér Nikolettával a Hallgatói 

Normatíva Osztási Rendjével kapcsolatban. Ismertette a témával kapcsolatos 

aktualitásokat, valamint kérdéseket fogalmazott meg a képviselők felé, melyeket a 

Képviselet megvitatott. Bejelentette, hogy a témában az EHK rendkívüli ülést fog tartani 

vasárnap 21:00-kor. 

3. Alelnöki beszámoló: 

3.1. Szabó Dániel elmondta, hogy az elnökség a héten egyeztetett a TTK HK képviselőivel, 

valamint a KTH munkatársaival a jövőbeli közös munkáról. Emlékeztette a képviselőket, 

hogy a következő napon Stratégiai Bizottsági ülés várható, melynek témája az EHK belső 

működése lesz, valamint figyelmeztette a képviselőket, hogy foglaljanak időpontot 

személyes egyeztetésre. 

3.2. Szabó Dániel tudatta a Képviselettel, hogy a jövőben változni fog a belső bizottságok 

működése, ennek alapelveiről beszámolt. Elmondta, hogy a héten az EDK Tisztújítás 

ütemezésének elkészítésével foglalkozott. Ez ügyben egyeztetett Varga Ferenccel, 

akivel a közeljövőben egy kiselőadást terveznek összeállítani a tisztújítások menetének 

témájában. 

4. Oktatási referensi beszámoló: 

4.1. Szenka József közölte, hogy a közeljövőben KOB és BOB ülést is tervez tartani. 

Elmondta, hogy a héten a hallgatói visszajelző  kérdőív előkészítésével foglalkozott, 

valamint egyeztetett a Kari Hallgatói Képviseletek oktatási referenseivel. Beszámolt a 

KTH munkatársaival folytatott egyeztetéséről, melynek témái többek között kérvények 

esetleges átalakítása, az elektronikus ügyintézés, valamint a szervezeti egységek 

szorosabb együttműködése és a hallgatók számára esszenciális hírek az EHK 

kommunikációs csatornáin keresztül történő megosztása voltak. 

4.2. Szenka József beszámolt a gyűjtőszámlával kapcsolatos szervezeti tervekről, valamint a 

finanszírozási formák közti átsorolással kapcsolatos aktualitásokról. 

5. Szociális referensi beszámoló: 

5.1. Dáni Eszter tudatta a Képviselettel, hogy lezajlott a szociális ösztöndíj pályázatok 

bírálása és személyes bemutatása. Beszámolt arról, hogy a szociális pályázatot leadó 

hallgatók megkereséseire válaszolt, illetve a kari szociális referensekkel egyeztetett, a HK 
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közeli pályázatok bírálásával foglalkozott. Elmondta, hogy a legutóbbi EHK ülés óta két 

ESZB ülésre is sor került: előbbinek témái a Rendszeres szociális ösztöndíj és 

Alaptámogatás pályázatokhoz tartozó Igazoláslistától eltérő speciális esetek kezelése, 

illetve azon hallgatók személyes bemutatásaira megoldás keresése, akik a járványhelyzet 

miatt nem tudtak megjelenni a bemutatásokon. A második ESZB ülésen a Bizottság 

döntött a 2020/2021. tanév őszi féléves Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás 

pályázatok előzetes eredményeiről, valamint a Szociális alapú 

költségtérítés/önköltségcsökkentés pályázat ütemezéséről.  

6. Gazdasági referensi beszámoló: 

6.1. Lukács Bálint beszámolt a Sportnormatívával és az Irodaszer beszerzés folyamatával 

kapcsolatos fejleményekről. 

6.2. Lukács Bálint beszámolt a HSZI igénylésekkel kapcsolatos aktualitásokról. Kérte a 

képviselőket, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek töltsék ki a tervezett rendezvények 

összegyűjtését szolgáló táblázatot. 

6.3. Lukács Bálint kérdéseket fogalmazott meg a Kari Hallgatói Képviseletek 

költségvetéseivel kapcsolatban. 

7. Pályázati referensi beszámoló: 

7.1. Bátori Boglárka elmondta, hogy a héten rendszeresen egyeztetett a HSZI munkatársaival 

a pályázati kiírásokkal kapcsolatban. Hozzátette, hogy a héten a pályázati dokumentációk 

elkészítésével foglalkozott. 

8. Külügyi felelősi beszámoló: 

8.1. Szabó Dániel beszámolt a KTH munkatársaival folytatott egyeztetéséről, melynek témái 

többek között a 049-es Neptun kérvény, az áthallgatás lehetősége, valamint egy 

tárgyekvivalencia táblázat elkészítése voltak. Hozzátette, hogy jövőbeli tervei közé 

tartozik egy tárgyekvivalencia kivonat elkészítése, valamint a témával kapcsolatban való 

egyeztetés Dr. Nagy Balázs Vince nemzetközi rektorhelyettes úrral.  

8.2. Szabó Dániel elmondta, hogy a héten egyeztetett Szabó Fruzsinával, a Stipendium 

Hungaricum mentorok vezetőjével, valamint a kari külügyi felelősökkel, illetve 

referensekkel történő szorosabb együttműködés tervéről. Hozzátette, hogy a 

közeljövőben a referensekkel, egy bizottsági ülést kíván tartani, melynek eredményeit az 

EHK részére is prezentálni fogja. Továbbá egyeztetéseket folytatott Adu Izabellel (HKT) 

a HKT helyzetéről, valamint Bezzeg Évával (NKI) egy alumni rendszer létrehozásáról 

és Rátkai-Füzesi Adriennel (NKI) a két szervezeti egység jövőbeli közös munkájáról. 
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9. Kommunikáció és PR felelősi beszámoló: 

9.1. Pecze Levente ismertette a Képviselettel a közeljövőben esedékes honlap frissítés 

menetét. 

10. Egyetemi öntevékeny körök felelősi beszámoló: 

10.1. Vuics Márton beszámolt a teremfoglalásokkal és taggyűlésekkel kapcsolatos 

aktualitásokról. Elmondta, hogy héten a fent említett témákban egyeztetett a HSZI 

munkatársaival, valamint a Felvételi Kalauz és a taglisták frissítésével foglalkozott. 

11. Versenycsapat felelősi beszámoló: 

11.1. Vuics Márton beszámolt a versenycsapatokat érintő aktualitásokról. 

12. Egyéb: 

12.1. Pecze Levente elmondta, hogy kiírásra került az Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kar Kari Hallgatói Képviseletének Tisztújító Szavazása. Szili Ákos Lukács Bálintot 

kérte fel a Szavazási Bizottság elnökének, amt az EHK 13-0-0 arányban, egyhangúlag 

támogatott. 

12.2. Lukács Bálint beszámolt az EHK közös adattárának a felhőbe való feltöltésének 

folyamatáról. Közölte, hogy október 17-én HÖOK Közgyűlés várható, kérte a 

képviselőket, hogy lehetőség szerint vegyenek részt rajta. 

12.3. Szenka József beszámolt a TDK ösztöndíj előkészítési munkálatairól. 

12.4. Dáni Eszter tájékoztatta a képviselőket az ügyeleti időben esedékes szociális ösztöndíj 

pályázatokkal kapcsolatos feladatokról.  

12.5. Magyar Boglárka kérdéseket fogalmazott meg egy, az OMIKK-ot érintő hallgatói 

megkereséssel kapcsolatban. 

12.6. Walton Mihály elmondta, hogy könyvtári kártyák új verziója hamarosan elkészül. 
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12.7. Határozatok: 

Határozat jele Határozat szövege 

Eredmény 
Végrehajtásért 

felelős 

Igen Nem Tartózkodás 

EHK-64-IV/2020/2021. 

(IX.17.) 

Az EHK elfogadja az 

IV/2020/2021. sz. ülés 

napirendjét. 

13 0 0 Szili Ákos 

EHK-65-IV/2020/2021. 

(IX.17.) 

Az EHK elfogadja az 

III/2020/2021 EHK ülés 

emlékeztetőjét. 

13 0 0 Szili Ákos 

EHK-66-IV/2020/2021. 

(IX.17.) 

Az EHK elfogadja Lukács 

Bálintot a GTK HK 

Tisztújító Szavazási 

Bizottság elnökének. 

13 0 0 Szili Ákos 

 

Következő EHK ülés: 2020. 09. 20. 

Budapest, 2020. 09. 17. 

 

 

Pecze Levente Szili Ákos 

emlékeztetővezető elnök 

 


