
 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2020. november 26-án tartott üléséről 

 

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

Máté, Lukács Bálint, Magyar Boglárka, Merkei Dóra, Pecze Levente, Puskely Gergő, Szabó            

Dániel, Szenka József, Varga Balázs, Varga Ferenc, Vuics Márton, Walton Mihály 

Kimentését kérte: 

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 javasolta, hogy az EHK ülés napirendi pontjai módosított sorrendben kerüljenek            

megtartásra. A Képviselet a módosított napirendet 17-0-0 arányban elfogadta. 

1. Az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása: 

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

egyhangúlag, 17-0-0 arányban elfogadott. 

2. Elnöki beszámoló: 

2.1. Szili Ákos beszámolt a Vezetői Értekezleten elhangzottakról, valamint az elmúlt          

időszakban folytatott személyes megbeszéléseiről. Elmondta, hogy a héten egyeztetést         

folytatott Dr. Józsa Jánossal (rektor) az Egyetemet érintő aktualitásokról, Török          

Lilivel a MŰEPER fejlesztési folyamatáról, valamint Pálfalvi Andrással (általános         

kancellár-helyettes) a MŰHASZ helyzetéről. 

2.2. Szili Ákos elmondta, hogy a héten egy TJSZ módosítási javaslat kidolgozásán            

dolgoztak Merkei Dórával. Hozzátette, hogy ez ügyben egyeztetett Nagy Gáborral          

(HSZI) is. 

2.3. Szili Ákos emlékeztette a képviselőket, hogy foglaljanak időpontot az elnökségi          

személyes egyeztetésekre. 
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3. Alelnöki beszámoló: 

3.1. Szabó Dániel elmondta, hogy a héten ösztöndíjak elbírálásával és a tudástár           

frissítésével foglalkozott. Hozzátette, hogy a héten elkészíti a bizottsági kiértékelő          

kérdőívet, amelyet véleményezésre fog továbbítani a bizottságvezetők számára 

3.2. Szabó Dániel elmondta, hogy a héten Merkei Dórával összeállították a HÖK ASZ            

külügyi területre vonatkozó részének tervezetét. Kérte a képviselőket a projektlista,          

valamint a Drive rendszer használatára. 

4. Oktatási referensi beszámoló: 

4.1. Szenka József elmondta, hogy a héten egyeztetett a kari oktatási referensekkel a            

HJB-kkel kapcsolatos kérdésekkel, valamint Dovicsin Péterrel a testnevelési díjakkal         

kapcsolatban. Hozzátette, hogy megérkeztek a bme.targygraf.hu oldallal kapcsolatos        

visszajelzések a Kari Hallgatói Képviseletektől. 

5. Kollégiumi referensi beszámoló: 

5.1. Szili Ákos beszámolt a Kollégiumi Tagsági Jogviszonyról és a Kollégiumok Működési           

Rendjéről Szóló Kancellári Utasítással kapcsolatos fejleményekről, majd felkérte a         

kollégiumi referensi poszt után érdeklődő képviselőket, hogy számoljanak be a héten           

elvégzett tevékenységeikről. 

5.2. Csábi Eszter Zsófia elmondta, hogy a hét folyamán a kari Kollégiumi Felvételi            

Szabályzatok felülvizsgálatával foglalkozott. 

5.3. Magyar Boglárka elmondta, hogy a héten egyeztetett Haász Alidával a Kollégiumi           

mentori, illetve vezető mentori pályázatokról, továbbá a karok közti férőhelyosztás          

kérdésével foglalkozott. 

5.4. Vuics Márton elmondta, hogy az elmúlt időszakot a KEFIR használati útmutató és a             

kari Kollégiumi Felvételi Szabályzatok felülvizsgálatával töltötte. 

6. Szociális referensi beszámoló: 

6.1. Dáni Eszter elmondta, hogy a héten a Rendkívüli szociális ösztöndíjjal kapcsolatos           

megkeresések megválaszolásával, valamint a Rendszeres szociális ösztöndíj és        

Alaptámogatás pályázatokat bírálók ösztöndíjával kapcsolatos feladatok elvégzésével       

foglalkozott. Beszámolt az Egyetemi Szociális Bizottsággal kapcsolatos       

aktualitásokról. Hozzátette, hogy a Bizottság rektor által delegált tagja Dr. Lógó           
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Emma (GTK) lesz. Elmondta, hogy a következő héten egyeztetni tervez Dr. Lógó            

Emmával (GTK) Egyetemi Szociális Bizottság működéséről, valamint Karmazsin        

Eszter Katalinnal (HSZI) a Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottságot érintő kérdésekről. 

7. Gazdasági referensi beszámoló: 

7.1. Lukács Bálint beszámolt a 2021-es évre vonatkozó beszerzési tervek elkészítésének és           

a keretösszegek meghatározásának menetéről. Elmondta, hogy a héten egyeztetést         

folytatott a Közbeszerzési és Beszerzési Igazgatóság munkatársaival a szállásokkal,         

valamint Nagy Gáborral (HSZI) a sportnormatívával kapcsolatban. Beszámolt továbbá         

az SAP rendszerre való intézményi átállás aktualitásairól, valamint a bútor          

beszerzéssel, az iroda felújítással és az IT beszerzéssel kapcsolatos fejleményekről. 

8. Pályázati referensi beszámoló: 

8.1. Bátori Boglárka elmondta, hogy a héten dokumentációk készítésével, valamint         

javításával foglalkozott. Hozzátette, hogy a közeljövőben több BPB projekt         

megvalósításra kerül. 

9. Sport és rendezvény felelősi beszámoló: 

9.1. Dovicsin Péter elmondta, hogy a héten egyeztetett Kincses Gáborral (Testnevelési          

Központ) a testnevelési díjakkal, valamint Péter Kingával (ÜMSZ Sport Divízió) a           

kollégiumi edzőtermek használati díjával kapcsolatban. Beszámolt a BME Jeges Est          

előkészületi munkáiról. 

10. Külügyi felelősi beszámoló: 

10.1. Szabó Dániel elmondta, hogy a héten egyeztetéseket folytatott a külügyi terület           

ösztöndíj pályázataival és a Nemzetközi Alumni program kialakításával kapcsolatban,         

valamint ismertette kialakításának tervezett menetét. Hozzátette, hogy a következő         

héten ugyanezekben a témában egyeztetni tervez a Kari Hallgatói Képviseletek külügyi           

referenseivel és felelőseivel, továbbá szeretne egy megbeszélést az EHK keretei között           

is. Beszámolt a HKT menedzser pályázat kiírásának és elbírálásának menetéről. 

11. Kommunikáció és PR felelősi beszámoló: 

11.1. Pecze Levente beszámolt az időszak aktuális PR tevékenységeiről, valamint         

elmondta, hogy a héten egyeztetett Szabó Dániellel és Tóth-Könczey Péterrel egy           

egységes arculati csomag összeállításáról. 
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12. Szakkollégiumi felelősi beszámoló: 

12.1. Varga Balázs elmondta, hogy a héten hallgatói megkeresések megválaszolásával         

foglalkozott, valamint egyeztetéseket folytatott Lukács Bálinttal a szakkollégiumok         

igényléseivel kapcsolatban. Hozzátette, hogy a közeljövőben el fog látogatni a          

MŰSZAK ülésére. 

13. Egyetemi öntevékeny körök felelősi beszámoló: 

13.1. Vuics Márton beszámolt az egyetemi öntevékeny körökkel kapcsolatos        

aktualitásokról. 

14. Versenycsapat felelősi beszámoló: 

14.1. Vuics Márton elmondta, hogy a héten egyeztetett Bátori Boglárkával egy          

ösztöndíj pályázat létrehozásáról a versenycsapatok tagjainak számára. 

15. Egyebek: 

15.1. Szili Ákos felkérte Merkei Dórát az alelnöki poszt betöltésére. Merkei Dóra           

ismertette terveit a következő időszakra. Kihangsúlyozta, hogy tervei között szerepel az           

elnökség szakmai tevékenységeinek és operatív feladatainak segítése. Merkei Dóra         

felkérését az EHK 11-3-3 arányban elfogadta. 

15.2. Szili Ákos emlékeztette a képviselőket, hogy a beszámoló táblázat kitöltési          

határideje december 1.  

15.3. Szenka József beszámolt a TDK ösztöndíjjal kapcsolatos fejleményekről, valamint         

kérdéseket fogalmazott meg a KTH igazgatói pályázattal kapcsolatban. 

15.4. Merkei Dóra emlékeztette a Képviseletet, hogy a következő napon Stratégiai          

Bizottsági ülés esedékes, valamint ismertette annak napirendi pontjait. 

15.5. Merkei Dóra ismertette, hogy milyen időpontokban érhető el személyes egyeztetés          

folytatásának céljából. 

 

16. Határozatok: 

 
 

 

Határozat jele Határozat szövege 

Eredmény 
Végrehajtásért 

felelős 
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Következő EHK ülés időpontja: 2020. december 3. 

Budapest, 2020. november 26. 

Pecze Levente Szili Ákos 
emlékeztetővezető elnök 

 
 

 

Igen Nem Tartózkodás 

EHK-113-XVI/2020/2021. 

(XI.26.) 

Az EHK elfogadja az 

XVI/2020/2021. sz. 

EHK ülés napirendjét. 

17 0 0 Szili Ákos 

EHK-114-XVI/2020/2021. 

(XI.26.) 

Az EHK elfogadja az 

XV/2020/2021. sz. 

EHK ülés 

emlékeztetőjét. 

17 0 0 Szili Ákos 

EHK-115-XVI/2020/2021. 

(XI.26.) 

Az EHK megválasztja 

Merkei Dórát az EHK 

alelnökének. 

11 3 3 Szili Ákos 
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