
EMLÉKEZTETŐ

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2015. október 22-én tartott üléséről

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

László, Markovics Petra, 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  Vezetői  Értekezleten  történtekről.  Elmondta,  hogy a  Kancellária  új

kabinetvezetője  Kozma András lesz. Elmondta továbbá, hogy megvitatták az Esélyegyenlőségi

Szabályzattal kapcsolatos kérdéseket.

1.2 Daku Dávid elmondta, hogy egyeztetett Keresztes Péterrel (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság

igazgató),  melynek  során  kifejezte  kérését,  hogy  a  kari  delegáltakkal  történő  egyeztetésekre

kapjon  meghívást  az  EHK  adott  területért  felelős  képviselője  is.  Elmondta  továbbá,  hogy  a

hallgatói szoftverfejlesztések témakörében is egyeztettek, ennek kapcsán azonban egyelőre nem

sikerült megállapodásra jutni.

1.3 Daku Dávid elmondta, hogy az EHK tagjai közül még nem kereste meg mindenki a félév során

történő rendszeres személyes egyeztetések időpontja kapcsán. Kérte, hogy aki ezt elmulasztotta, a

következő egy hét során pótolja elmaradását.

1.4 Daku Dávid  tájékoztatta az EHK-t, hogy  Keresztes Péter  (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság

igazgató) támogatta a Műhely HÖK és EHK bemutatását célzó különszám megjelenését.

1.5 Daku Dávid  tájékoztatta az EHK-t, hogy az új EHK honlappal kapcsolatos szerver beállítások

kapcsán nem történt előrelépés a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság részéről.



1.6 Daku  Dávid  tájékoztatta  az  EHK-t,  hogy  az  Egységes  Kollégiumi  Felvételi  Rendszer

üzemeltetéséhez szükséges eszközigényre a fejlesztők jövő hét hétfőn küldik meg javaslatukat.

1.7 Daku Dávid  tájékoztatta  az EHK-t,  hogy részt  vett  az  1956-os  forradalom 59.  évfordulójára

szervezett megemlékezésen. Elmondta, hogy a rendezvény lebonyolítása – a korábbi szervezési

nehézségek ellenére – gördülékenyre és színvonalasra sikeredett.

1.8 Nagy  Edit  előterjesztette  a  sportszer  pályázat  kiírását,  melyet  az  EHK egyhangúlag,  16-0-0

arányban támogatott.

1.9 Nagy Edit előterjesztette a Tudományos Diákköri Konferencia pályázat kiírását, melyet az EHK

egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott

1.10 Nagy Edit  előterjesztette a sportpálya pályázat kiírását, melyet az EHK egyhangúlag,  16-0-0

arányban támogatott.

1.11 Traxler Balázs  előterjesztette a rendkívüli  szociális  ösztöndíj  pályázat eredményét,  melyet a

Szenátus Szociális Bizottsága egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott.

1.12 Traxler  Balázs  előterjesztette  a  rendszeres  szociális  ösztöndíj  pályázatok  felszólalásának

eredményének  módosítását,  melyet  a  Szenátus  Szociális  Bizottsága  egyhangúlag,  16-0-0

arányban támogatott.

1.13 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy Encsy Orsolya (EHK irodavezető) az elkövetkező két

hét folyamán szabadságon lesz.  Kérte,  hogy az EHK tagjai  az iroda fogadóidejében tartsanak

ügyeletet.

1.14 Markovics Petra és Rácz Tamás beszámoltak alelnöki teendőikről.  Markovics Petra kérte a

bizottságok vezetőit,  hogy a bizottsági ülések előtt egy nappal küldjenek emlékeztető levelet a

bizottság  tagjainak,  melyben  kitérnek  a  napirendi  pontokra  és  a  felkészüléshez  szükséges

teendőkre  egyaránt.  Rácz  Tamás  tájékoztatta  az  EHK-t,  hogy  a  Műegyetemi  Hallgatókért

Alapítványt  érintő  társasági  szerződés  szövegezésével  foglalkozott,  melyet  jelenleg  jogászok

ellenőriznek.

1.15 Krisztián  Dávid  beszámolt  az  oktatás  területén  történtekről.  Elmondta,  hogy  részt  vett  a

Szenátus  Oktatási  Bizottságon,  valamint  az  Oktatási  Dékánhelyettesi  Értekezleten,  ahol  a



hallgatói tanácsadás témakörét, és az ehhez köthető feladatok felosztását vitatták meg. Elmondta

továbbá, hogy ismét felmerült az oktatók pedagógiai továbbképzésének ötlete.

1.16 Nagy  Renáta  beszámolt  a  kollégiumi  területen  történtekről.  Elmondta,  hogy  az  Egységes

Kollégiumi Felvételi Rendszerrel kapcsolatos kérdéseket vitatták meg, és válaszolták meg a Belső

Oktatási  Bizottság ülésén. Elmondta továbbá, hogy a feltöltetlen kollégiumi férőhelyek töltése

folyamatosan zajlik.

1.17 Traxler Balázs beszámolt a szociális területen történtekről. Elmondta, hogy több kérdésben is

Vermes Boldizsár (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság) válaszára vár. Elmondta továbbá, hogy a

héten Belső Szociális Bizottsági ülést tartott, ahol a felszólalások módosítására tettek javaslatot. 

1.18 Vidák Miklós beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy az irodai eszközök

beszerzése folyamatban van, néhány kar részére az eszközök már meg is érkeztek. Kérte továbbá,

hogy mindenki  nyomatékosítsa saját  kara felé,  hogy a költések esetében a megvalósulás  előtt

legalább két héttel szükséges jelezni az igényt a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság felé.

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

sportösztöndíj pályázatok bírálásával foglalkozott a héten a Belső Pályázati Bizottság.

1.20  Tompos Balázs  tájékoztatta  az EHK-t  a  szakkollégiumok területén  történtekről.  Elmondta,

hogy a BME Management Szakkollégium által használt K épület 384 irodája ismét beázott, ennek

kapcsán egyeztet a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság munkatársaival.

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

ösztöndíj oldalon elindult a jelentkezés.

1.22 Kun  Levente  Alex  tájékoztatta  az  EHK-t  a  kommunikáció  és  PR  területén  történtekről.

Elmondta, hogy novemberben videóinterjú készül majd Daku Dáviddal mely várhatóan a Műhely

újság HÖK rendszerrel kapcsolatos különszámával egy időben jelenik majd meg.



2. Egyebek:

2.1.  Daku Dávid  megkérdezte  Nagy Editet, hogy a pályázati  statisztikákat elkészítette-e.  Nagy

Edit  a  kérdésre  válaszolta,  hogy  a  szükséges  adatokat  továbbította,  így  már  csak  az  adatok

feldolgozása, és az infografikák elkészítésére várunk.

2.2. Daku Dávid megkérdezte Farkas Lászlót, hogy a balatonlellei ifjúsági táborral kapcsolatosan

felmerült  problémák  összegyűjtésének  eredménye  mikorra  várható.  Farkas  László elmondta,

hogy a jövő hétre fog elkészülni az anyaggal.

2.3. Daku  Dávid  tájékoztatta  az  EHK-t,  hogy  Molnár  László távozásával  megüresedett  egy

szenátusi  delegált  hely.  A szenátusi  delegáltságra  Németh  Ákos Zoltán és  Lőrincz  László

jelentkezett. A szavazáson Németh Ákos Zoltán 5 igen, Lőrincz László 9 igen szavazatot kapott.

A szavazásnak megfelelően az EHK Lőrincz Lászlót delegálta a Szenátusba.

Következő EHK ülés: 2015. október 29. (csütörtök) 18:15

Budapest, 2015. október 22.

Ónodi Áron Daku Dávid

Emlékeztetővezető Elnök


