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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2020. szeptember 24-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Bátori Boglárka, Boros Gergő, Csábi Eszter Zsófia, Dáni Eszter, Haász Alida, 

Lukács Bálint, Magyar Boglárka, Pecze Levente, Szabó Dániel, Szenka József, Szili Ákos, 

Varga Balázs, Varga Ferenc, Vuics Márton, Walton Mihály 

Kimentését kérte: Dovicsin Péter, Kovács Klementina 

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 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 emlékeztette a Képviselet Szenátusba delegált tagjait vagyonnyilatkozat 

leadási kötelezettségükre. Beszámolt a hétfői Vezetői Értekezlet történéseiről, melynek 

főbb témái többek között a Rektori pályázati felhívás és a pandémiás helyzet Egyetemet 

érintő aktualitásai voltak.  

2.2. Szili Ákos elmondta, hogy a héten Szabó Dániellel és Merkei Dórával (GTK HK), 

egyeztetést folytattak Garbai Ádámmal (HSZI) a HÖK Alapszabály módosításával 

kapcsolatban. Egyeztetéseket folytatott továbbá a MŰHASZ jövőjével, valamint egy 

egyetemi ajándékbolt kialakításával kapcsolatban. Hozzátette, hogy ez utóbbi lesz a 

következő napon megtartásra kerülő Stratégiai Bizottsági ülés témája is. 

2.3. Szili Ákos elmondta, hogy az elmúlt időszakban a Teljesítményalapú táblázat 

frissítésével foglalkozott, illetve egyeztetéseket folytatott a HSZI munkatársaival a 

MŰEPER fejlesztésének aktualitásaival, valamint Kincses Gáborral (Testnevelési 

Központ) a sportnormatíva kérdéseivel kapcsolatban. 
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3. Javaslat a hallgatói normatíva EHDK keretének meghatározására: 

3.1. Szili Ákos ismertette előterjesztését. 

3.2. Szili Ákos előterjesztette javaslatát a hallgatói normatíva EHDK keretének 

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

4. Alelnöki beszámoló: 

4.1. Szabó Dániel elmondta, hogy a következő hét hétfőjén Bizottságvezetői Értekezlet 

várható, valamint közölte a Képviselettel a belső bizottsági ülések időpontjait. Hozzátette, 

hogy a héten sablonok készítésével, valamint a szervezeti naptár frissítésével 

foglalkozott. 

5. Oktatási referensi beszámoló: 

5.1. Szenka József beszámolt a KOB, valamint a SZOB ülésén elhangzottakról, illetve 

ismertette a következő napon esedékes BOB ülés napirendjét. Beszámolt az ETB 

ülésének eseményeiről, melynek fő témái többek között a 088-as Neptun kérvénnyel 

kapcsolatos kérdések, a keresztféléves felvételi eljárási rend, a számonkérések 

szabályrendszere, valamint a járványügyi aktualitások voltak. 

6. Kollégiumi referensi beszámoló: 

6.1. Haász Alida emlékeztette a képviselőket, hogy a Kollégiumi Bentlakási Megállapodás 

901-es Neptun kérvény leadási határideje október 1. 23:59. Elmondta, hogy a jelenlegi 

félévben a kialakult vis maior helyzet okán nem kerül sor a kollégiumi férőhely utólagos 

lemondásának szankcionálására, amennyiben a lemondás szeptember 30-ig megtörténik. 

Hozzátette, hogy a várólistákról bekerült kollégisták utólagosan is kitölthetik a 

vendégfogadáshoz szükséges űrlapot a KEFIR-ben. 

7. Szociális referensi beszámoló: 

7.1. Dáni Eszter elmondta, hogy a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás 

pályázatok felszólalási időszaka éjfélkor lezárul. Elmondta, hogy ezt követően, a 

következő napon ESZB ülés várható, melynek témája a végleges eredményekről való 

döntéshozatal lesz, valamint dönteni fognak a Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok 

eredményéről is. Hozzátette, hogy a héten az eddig beérkezett felszólalások 

véleményezésével, illetve a Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok bírálásával 

foglalkozott. 

8. Gazdasági referensi beszámoló: 

8.1. Lukács Bálint elmondta, hogy a következő vasárnapon esedékes BGB ülés témája a 

következő időszak eseményei lesznek. Hozzátette, hogy az elmúlt időszakban irodai 
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szerek beszerzésével, valamint a Szkéné Színházzal kapcsolatos igénylések kezelésével 

foglalkozott. Emlékeztette a képviselőket, hogy a Kari Hallgatói Képviseletek, illetve a 

hallgatói csoportok 2020 negyedik negyedévére vonatkozó beszerzési tervezeteinek 

beküldési határideje vasárnap 17:30. 

9. Pályázati referensi beszámoló: 

9.1. Bátori Boglárka elmondta, hogy a héten a 909-es Neptun kérvény véleményezőiről szóló 

táblázat kitöltésével foglalkozott, valamit rendszeres egyeztetést folytatott a HSZI 

munkatársaival a dokumentációval kapcsolatos aktuális kérdésekben. 

10. Külügyi felelősi beszámoló: 

10.1. Szabó Dániel elmondta, hogy megkezdte az akkreditációs struktúrák egyszerűsítésére 

tett javaslat kidolgozását. Hozzátette, hogy a következő napon ez ügyben egyeztetni fog 

Dr. Nagy Balázs Vincével (nemzetközi rektorhelyettes). Beszámolt a Bezzeg Évával 

(NKI) folytatott egyeztetéséről, melynek témája a nemzetközi alumni rendszer 

kidolgozása volt. 

11. Kommunikáció és PR felelősi beszámoló: 

11.1. Pecze Levente ismertette a honlap frissítésének tervezett menetét, valamint felkérte a 

referenseket az abban való segédkezésre. 

12. Szakkollégiumi felelősibeszámoló:  

12.1. Varga Balázs beszámolt a Vizoli Henriettával (HSZI) folytatott egyeztetéséről. 

Hozzátette, hogy a héten szakkollégiumi pályázatok kezelésével, valamint az 

elérhetőségek listájának frissítésével foglalkozott.  

13. Egyetemi öntevékeny körök felelősi beszámoló: 

13.1. Vuics Márton elmondta, hogy a héten költési igények bekérésével, teremfoglalások 

intézésével, valamint a Műegyetemi Lacrosse sportkör SZMSZ-ének összeállításával 

foglalkozott. Hozzátette, hogy a napokban egyeztetett Németh Ákossal (HSZI) a 

hallgatók számára kiküldendő Neptun üzenetekkel kapcsolatban. 

14. Versenycsapat felelősi beszámoló: 

14.1. Vuics Márton beszámolt a versenycsapatokat érintő aktualitásokról. 

15. Egyéb: 

15.1. Lukács Bálint kérte a képviselőket, hogy amennyiben nem rendelkeznek K épület 

belépőkártyával, azt jelezzék felé, valamint kérte, hogy amennyiben részt kívánnak venni 

a következő hónapban esedékes HÖOK Közgyűlésen, azt mihamarabb jelezzék. 

15.2. Varga Ferenc beszámolt a Sportpálya támogatással kapcsolatos fejleményekről. 
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15.3. Vuics Márton elmondta, hogy a héten egyeztetett Tamás Alexandrával (EDK elnök) 

az EDK Tisztújító Szavazásával kapcsolatban, valamint beszámolt a Tisztújítással 

kapcsolatos aktualitásokról. 

15.4. Szabó Dániel emlékeztette a képviselőket az online beszámoló táblázat használatára, 

valamint beszámolt a következő időszakra tervezett csapatépítő programokról. 
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16. Határozatok: 

Határozat jele Határozat szövege 

Eredmény 
Végrehajtásért 

felelős 

Igen Nem Tartózkodás 

EHK-70-VI/2020/2021. 

(IX.24.) 

Az EHK elfogadja az 

VI/2020/2021. EHK ülés 

napirendjét. 

15 0 0 Szili Ákos 

EHK-71-VI/2020/2021. 

(IX.24.) 

Az EHK elfogadja az 

V/2020/2021. EHK ülés 

emlékeztetőjét. 

15 0 0 Szili Ákos 

EHK-72-VI/2020/2021. 

(IX.24.) 

Az EHK elfogadja a 

hallgatói normatíva EHDK 

keretének meghatározására 

tett javaslatot. 

15 0 0 Szili Ákos 

 

Következő EHK ülés: 2020. 10. 01. 

Budapest, 2020. 09. 24. 

 

 

Pecze Levente Szili Ákos 

emlékeztetővezető elnök 

 


