
EMLÉKEZTETŐ

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2015. október 1-jén tartott üléséről

Jelen     voltak: Daku  Dávid,  Farkas  László,  Görbe  Richárd,  Krisztián  Dávid,  Kun  Levente  Alex,

Markovics Petra, Molnár László, Nagy Edit, Németh Ákos Zoltán, Nagy Renáta, Ónodi Áron, Rácz

Tamás, Szücs Krisztián Bulcsu, Tompos Balázs, Traxler Balázs, Vidák Miklós

Kimentését kérte: 

Késett:

Vendég:

1. Beszámolók, előterjesztések:

1.1 Daku Dávid beszámolt a Szenátuson történtekről. Elmondta, hogy az előterjesztéseket a Szenátus

elfogadta, valamint hogy Józsa János (BME rektor) külföldi útja miatt a héten nem volt Vezetői

Értekezlet.

1.2 Daku  Dávid  elmondta,  hogy  a  héten  egyeztetett  az  EHK  több  referensével,  felelősével  a

feladatkörökről,  projektmenedzsmentről.  Elmondta  továbbá,  hogy  a  következő  hét  folyamán

egyeztetni szeretne a többi referenssel, felelőssel is.

1.3 Daku  Dávid  tájékoztatta  az  EHK-t,  hogy  a  héten  felkereste  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és

Információszabadság Hatóságot, hogy tanácsot kérjen az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő

kérdésekben. 

1.4 Daku Dávid  tájékoztatta az EHK-t, hogy a rendezvények szervezése kapcsán jövő hét szerdán

fog egyeztetni Keresztes Péterrel (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság igazgató).

1.4.1. Daku Dávid  tájékoztatta  az EHK-t,  hogy a héten egyeztetett  Keresztes  Péterrel  (Hallgatói

Szolgáltatási  Igazgatóság  igazgató)  és  Sipos  Gáborral  (BME ÜMSZ ügyvezető)  a  Műhely

újságban  megjelenő  hirdetésekkel  kapcsolatban.  Elmondta,  hogy  Keresztes  Péter kérte,  a



Hallgatói  Szolgáltatási  Igazgatóság  hirdetései,  az  egyéb  hirdetési  bevételek  kezelésért,

valamilyen megállapodás keretében ingyen jelenhessenek meg a kiadványokban.

1.4.2. Daku  Dávid  elmondta,  hogy  egyeztetett  Keresztes  Péterrel  (Hallgatói  Szolgáltatási

Igazgatóság  igazgató)  a  Gólyatábor  szervezői  egyetemi  ösztöndíj  és  a  kari  közösségi

ösztöndíjak összeférhetetlensége kapcsán. Elmondta, hogy nem sikerült közös álláspontra jutni.

Rácz  Tamás javasolta,  hogy  az  EHK  egy  nyilatkozatban  jelezze,  a  Gólyatábor  szervezői

egyetemi  ösztöndíj  a szervezéshez kötődő költséget térítésére szolgált,  nem a gólyatáborban

végzett  munka értékelésére.  Farkas László javasolta, hogy a témában – a jövőbeni hasonló

problémák elkerülésére – kérjünk jogi állásfoglalást.

1.4.3. Daku Dávid  tájékoztatta  az EHK-t,  hogy javasolta,  hogy az EHK-hoz kötődő ügyintézések

esetében  a  formanyomtatványokon  szerepeljen  ő  is,  mint  ellenjegyző.  Ezáltal  az  igény

támogatottsága egyértelműsödik, és az ügyintézés menete gyorsulhat.

1.4.4. Daku  Dávid  elmondta,  hogy  egyeztetett  Ottó  Tivadarral  a  Nemzeti  Tehetség  Program

pályázatok kapcsán.

1.4.5. Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy az Egységes Kollégiumi Felvételi Rendszer, valamint

az Oktatási Monitoring Rendszer kapcsán a Hallgatói Innovációs Központtal egyeztet, hogy a

fejlesztés finanszírozását minél hatékonyabban tudjuk megoldani.

1.5 Daku  Dávid tájékoztatta  az  EHK-t,  hogy  egyeztetett Barta-Eke  Gyulával  a  hallgatói

konditermek üzemeltetése kapcsán. Elmondta, hogy a jövőben a hallgatók várhatóan a Neptun

rendszeren keresztül fogják tudni befizetni a hozzájárulást. Elmondta továbbá, hogy a holnapi nap

folyamán  a  Sportigazgatóság  vezetőjével  meglátogatják  az  összes  konditermet,  kérte,  hogy

minden kar biztosítson egy embert, aki körbe tudja vezetni a delegációt.

1.6 Daku Dávid tájékoztatta  az  EHK-t,  hogy  a  személyes  egyeztetések  rendszerét  átalakítaná  a

jövőben, és nem egyesével egyeztetne az EHK tagjaival, hanem a kari delegáltakkal párban.

1.7 Nagy  Edit  előterjesztette  a  rendszeres  szociális  ösztöndíj  pályázatokat  bírálók  részére  kiírt

ösztöndíjpályázat kiírását, melyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott.



1.8 Markovics Petra és Rácz Tamás beszámoltak alelnöki teendőikről. Markovics Petra elmondta,

hogy a Belső Bizottságok időpontjait sikerült meghatározni.  Kérte, hogy a bizottságok hetente

ülésezzenek. Elmondta továbbá, hogy létrejön egy feladat és projektkövető rendszer az EHK-n

belül, melynek segítségével ellenőrizhető az egyes feladatok státusza.

1.9 Krisztián Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy elkészítette a Belső

Oktatási Bizottság projektlistáját,  valamint a folyó ügyek átvétele folyamatosan zajlik  Németh

Ákos segítségével.  Nagy  Edit megkérdezte,  hogy  az  Oktatás  Hallgatói  Véleményezésének

eredményei elérhetőek-e már. Krisztián Dávid a kérdésre válaszolva tájékoztatta az EHK-t, hogy

az eredmények elérhetőek az OHV honlapján (ohv.bme.hu).

1.10 Nagy  Renáta  beszámolt  a  kollégiumi  területen  történtekről.  Elmondta,  hogy  a  kollégiumi

felvételi  eljárás  kapcsán  egyetlen  fellebbezés  érkezett  be,  melyet  a  jövő  heti  ülésre  fog

előterjeszteni. Elmondta továbbá, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzat kollégiumokra vonatkozó

részével foglalkozott.

1.11 Traxler Balázs  beszámolt a szociális területen történtekről. Elmondta, hogy részt vett a kari

esélymentor találkozón. Elmondta továbbá, hogy a poszt és az ehhez szükséges ismeretek átadása

folyamatosan zajlik Markovics Petra segítségével.

1.12 Vidák Miklós beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy a Belső Gazdasági

Bizottság  ülései  hétfőnként  várhatóak.  Kérte  továbbá,  hogy  amelyik  kar  kapott  értesítést,

adatigénylést a gólyabál szervezésével, finanszírozásával kapcsolatban, az mielőbb küldje meg a

kért információkat.

1.13  Nagy Edit tájékoztatta az EHK-t a pályázat területén történtekről. Elmondta, hogy az Egyetemi

BME ösztöndíj pályázat leadási időszaka a holnapi nappal lezárul, a jövő héten pedig megkezdik

a pályázatok bírálását.

1.14  Molnár László tájékoztatta az EHK-t a sport területén történtekről. Elmondta, hogy az 5vös5

km futóversenyen  rengeteg  BME-s hallgató  vett  részt.  Elmondta  továbbá,  hogy a  sportkörök

taglistáinak módosításával foglalkozik.



1.15  Ónodi Áron tájékoztatta az EHK-t a külügy területén történtekről. Elmondta, hogy a külügyi

ösztöndíj pályázat várhatóan csak a decemberi kifizetési időponttal tud megvalósulni a Külügyi

Börze kapcsán adódó feladatok miatt.

1.16 Kun Levente Alex tájékoztatta az EHK-t a kommunikáció és PR területén történtekről. Kérte,

hogy a bemutatkozó szövegek írását pótolják azok, akik eddig még nem tették meg. Elmondta

továbbá, hogy a Műhely különszáma várhatóan október 19-én jelenik meg.

2. Egyebek:

2.1.  Daku Dávid felkérte Tompos Balázst szakkollégiumi felelősnek. A javaslatot az EHK 13-0-2

arányban támogatta. 

2.2. Daku  Dávid  felszólította  Ónodi  Áront,  hogy  a  jegyzőkönyveket  vasárnapig  küldje  meg

részére.

2.3. Molnár László  tájékoztatta az EHK-t, hogy a Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének

tisztújító szavazása a mai napon zárul.

2.4. Nagy Renáta tájékoztatta  az EHK-t,  hogy az Építőmérnöki  Kar Kari  Hallgatói  Tanácsának

tisztújító szavazásán a Szavazási Bizottság elnökének felkérték  Molnár Lászlót,  tagnak pedig

Krisztián Dávidot. Daku Dávid javasolta, hogy az EHK Görbe Richárdot delegálja a Szavazási

Bizottságba. Az EHK a javaslatot egyhangúlag, 15-0-0 arányban támogatta.

Következő EHK ülés: 2015. október 8. (csütörtök) 18:15

Budapest, 2015. október 1.



Ónodi Áron Daku Dávid

Emlékeztetővezető Elnök


