
 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2015. április 23-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Daku Dávid, Farkas László, Görbe Richárd, Jámbori Attila, Markovics Petra, Molnár 

László, Nagy Edit, Nagy Renáta, Németh Ákos Zoltán, Rácz Tamás, Szücs Krisztián Bulcsu, Tompos 

Balázs, Varga Ágoston,  

Kimentését kérte: Somogyi József 

Késett: Ónodi Áron, Vidák Miklós 

Vendég: Varró Gergő  

 

1.  Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Daku Dávid köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket. 

1.2 Daku Dávid beszámolt a vezetői értekezleten történtekről, elmondta, hogy az értekezlet is 

tárgyalta a Nftv. módosítási javaslatokat, továbbá kitértek a szaktisztítással kapcsolatos 

kérdésekre is. 

1.3 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t a Hallgatói Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos 

munkálatok állapotáról, elmondta, hogy négy kar még nem készítette el az általa kért költségvetés 

tervezetét. Egyeztetést folytatott a HKT vezetőjével és a DOK elnökével az általuk képviselt 

szervezetek költségvetéséről. 

1.4 Daku Dávid felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy még vannak olyan karok, akik nem 

jelezték számára, hogy az elkövetkezendő egy évben szeretnék-e használni az elektronikus 

szavazási rendszert. 

1.5 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy a jövőben azon személyeknek, akiknek 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége keletkezik, nem HSZI-nek, hanem a Kancellária HR 

osztályának kell leadni a vagyonnyilatkozatát. 

1.6 Daku Dávid beszámolt a HÖOK-ban elvégzett előző hetes tevékenységéről. 



 

1.7 Daku Dávid elmondta, hogy megoldódni látszik a Kari lapok körül kialakult probléma, az 

Egyetem megkezdte az engedélyeztetést a Nemzeti Kommunikációs Hivatal több nyomdai 

kiadványával együtt. A tervek szerin a kiírás 2015. szeptember 1. - 2016. szeptember 1. közötti 

időszakra szólna. 

1.8 Daku Dávid tájékoztatta a képviseletet, hogy a héten több ügyben is egyeztetett Keresztes 

Péterrel, a HSZI igazgatójával.   

1.9 Daku Dávid ismertette a BME Önkéntes Nap 2015 elnevezésű rendezvény főszervezői posztjára 

kiírt pályázatra leadott pályázatokat. Kettő fő jelentkezett a pozícióra Balla Péter (KJK) és Réti 

Tamás (GTK).  Az EHK Balla Pétert 12-0-3 (I-N-T) arányban, míg Réti Tamást 3-0-12 (I-N-T) 

arányban támogatta, a szavazásnak megfelelően Balla Péter nyerte el a főszervezői posztot. 

1.10 Nagy Edit előterjesztette a Jó tanuló, jó sportoló pályázat eredményeit, melyet az EHK 

egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatott. 

1.11 Markovics Petra előterjesztette a rendkívüli szociális pályázatok eredményét, melyet a 

Szenátus Szociális Bizottsága egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatott. 

– Ónodi Áron megérkezett -- 

1.12 Rácz Tamás beszámolt alelnöki teendőiről. 

1.13 Németh Ákos beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten KOB ülést 

tartott, ahol a bizottságban futó projektekkel foglalkoztak. Tájékoztatta az EHK-t a keddi napon 

megtartott Szenátus Oktatási Bizottságon és Oktatási Dékánhelyettesi Értekezleten 

elhangzottakról.  

1.14 Nagy Renáta beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Tájékoztatta az EHK-t, hogy 

egyeztetett a Kancellária Kollégiumok Igazgatósággal a TJSZ változtatásokkal és a nyári 

kollégiumi férőhelykiírásokkal kapcsolatban. Elmondta, hogy a PPP üzemeltetésű 

kollégiumokban új beléptető kártya kezelési rendszert terveznek bevezetni.  

1.15 Markovics Petra beszámolt a szociális területen történtekről. Elmondta, hogy a héten volt egy 

megbeszélésen Vermes Boldizsárnál, ahol a rendszeres szociális pályázatok bírálásának jövőjéről 

egyeztettek. Továbbá beszámolt, hogy arra a megállapodásra jutottak, hogy az elkövetkező 



 

bírálási időszakban az eddigi gyakorlatnak megfelelően fog zajlani a pályázat. Tájékoztatta az 

EHK-t, hogy a karoknál lévő szociális pályázatokat be kell juttatni a HSZI-be. Jelezte, hogy a 

következő héten KSZB ülést tart. 

1.16  Nagy Edit tájékoztatta az EHK-t a pályázat területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

egyeztetett Vermes Boldizsárral az EBME pályázatok kifizetésével kapcsolatban. Tájékoztatta a 

képviseletet, hogy a következő héten a Sportpálya, sportszer pályázatok elbírálása fog lezajlani, a 

pályázatokat a Belső Pályázati Bizottság ülésén fogják elbírálni. 

1.17  Molnár László tájékoztatta az EHK-t a sport területén történtekről. Elmondta, hogy megküldte 

a Belső Pályázati Bizottság részére a javaslatát a sportszer - és sportpálya támogatás pályázatok 

eredményére vonatkozóan, valamint tájékoztatta az EHK-t, hogy a Versenysport pályázat 

lebonyolításával kapcsolatban megkezdte az egyeztetéseket a Testnevelési Központ illetékeseivel. 

1.18  Ónodi Áron tájékoztatta az EHK-t a külügy területén történtekről. Elmondta, hogy a HKT 

tagszervezeteinek vezetői előbírálták a külügyi ösztöndíj pályázatra beérkezett pályázatokat.  

2.  Egyebek: 

2.1. Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságban történt személyi 

változásokról. 

2.2. Daku Dávid kérte az EHK-t, hogy a belső tudásbázis migrálásával kapcsolatos feladatokat minél 

hamarabb végezzék el. 

2.3.Vidák Miklós elmondta, hogy a héten egy Design Terminállal kapcsolatos ülésen vett részt, 

szerinte érdemes felvenni velük a kapcsolatot a jövőben. Vidák Miklós elmondta, hogy az Nftv. 

tervezet szerint minden felsőoktatási intézménynek a saját SZMR-ében kell a 

rendezvényszervezéssel kapcsolatos kérdéseket rendeznie.   

 Jámbori Attila megkérte Tompos Balázst, hogy a HÖOK-ban érdeklődjön utána, hogy a többi 

intézményben milyen módon sikerült megoldani a kari lapok kiadását. 
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