
EMLÉKEZTETŐ

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2015. december 3-án tartott üléséről

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

Alex,  Lőrincz László,  Markovics Petra, Nagy Edit, Németh Ákos Zoltán, Ónodi Áron, Rácz Tamás,

Tompos Balázs, Traxler Balázs, Vidák Miklós

Kimentését kérte: 

Késett: Nagy Renáta

Vendég:

1. Beszámolók, előterjesztések:

1.1 Daku Dávid beszámolt a Szenátus ülésén történtekről.

1.2 Daku Dávid  beszámolt a Vezetői Értekezleten történekről.  Elmondta, hogy az Egyetemi Nyílt

Napot  értékelték,  valamint  javaslatot  tettek  annak  további  fejlődési  lehetőségeire.  Elmondta

továbbá,  hogy  a  konzisztórumi  tagsági  jelölés  kapcsán  a  HÖK  jelöltjeire  a  BME

versenycsapatainak véleményét is kikérjük.

1.3 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy egyeztetett Keresztes Péterrel (Hallgatói Szolgáltatási

Igazgatóság  igazgató)  a  maradványok  felosztásáról,  valamint  a  kondicionáló  termek

üzemeltetéséről. Elmondta, hogy Keresztes Péter szerint a tervezett konstrukció jogszabályokba

ütközik Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy a kérdéskört alaposabban megvizsgálják.

1.4 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy Barta-Eke Gyula (BME kancellár) értekezletet tartott

az  egyetem  tanszékvezetői  részére,  ahol  a  kiküldetések,  valamint  a  költségvetési  szabályzat

témakörét vitatták meg.

1.5 Daku Dávid  elmondta,  hogy a Térítési  és Juttatási  Szabályzat változtatásával kapcsolatban ez

idáig nem érkezett visszajelzés a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság részéről.

1.6 Daku Dávid beszámolt a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer fejlesztésével

kapcsolatos  előrelépésekről.  Elmondta,  hogy  a  szerződés  kapcsán  egyeztetett  a  fejlesztőkkel,



amelynek  közel  végleges verzióját  az EHK megkapja,  mielőtt  elküldenék a BME Kancellária

részére.

– Nagy Renáta megérkezett –

1.7 Az EHK megvitatta  az  Egységes  Kollégiumi  Felvételi  Rend  kérdéses  pontjait.  Daku Dávid

előterjesztette az EHK által  előkészített  változatát  az Egységes Kollégiumi Felvételi  Rendnek,

melyet az EHK 13-0-3 arányban támogatott.

1.8 Nagy Edit előterjesztette az Esélyegyenlőségi pályázat eredményét véleményezésre. Az EHK az

előterjesztést egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatta.

1.9 Nagy  Renáta  előterjesztette  a  kollégiumi  mentor  pályázatok  kiírását,  melyet  az  EHK

egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott.

1.10 Markovics Petra és Rácz Tamás beszámoltak alelnöki teendőikről.

1.11 Krisztián  Dávid  beszámolt  az  oktatás  területén  történtekről.  Elmondta,  hogy a  tanulmányi

tanácsadás rendszerét szervezte a kari oktatási referensekkel.  Krisztián Dávid előterjesztette az

Oktatás  Hallgatói  Véleményezését  kitöltő  hallgatók  között  kisorsolt  ajándékok költségvetését,

melyet az EHK egyhangúlag,  16-0-0 arányban támogatott. Elmondta továbbá, hogy az Oktatási

Monitoring Rendszer fejlesztése kapcsán egyeztetett a fejlesztő jelöltekkel.

1.12 Nagy Renáta beszámolt a kollégiumi területén történtekről. Elmondta, hogy a következő héten

a Kari Hallgatói Képviseleteknek el kell fogadnia a kari kollégiumi felvételi kiírásokat. Kérte,

hogy a kari kollégiumi referensek a hét folyamán keressék meg ez ügyben. Elmondta továbbá,

hogy részt vett a Kollégiumi Fegyelmi Bizottság ülésén.  Nagy Renáta tájékoztatta az EHK-t,

hogy a kollégiumi férőhelyek karok közötti szétosztását a jövő héten tudja tárgyalni az EHK.

1.13 Traxler Balázs beszámolt a szociális területen történtekről. Daku Dávid megkérdezte, hogy a

szociális  ösztöndíj  pályázási  időszakára  működőképes  lesz-e az  Egységes  Szociális  Rendszer.

Traxler  Balázs jelezte,  hogy  felveszi  a  kapcsolatot  a  Hallgatói  Szolgáltatási  Igazgatóság

munkatársaival a szükséges teendőkkel kapcsolatban.

1.14 Vidák Miklós beszámolt a gazdaság területén történtekről.

1.15  Nagy Edit tájékoztatta az EHK-t a pályázat területén történtekről.



1.16 Daku Dávid  tájékoztatta  az EHK-t a sport  területén történtekről.  Elmondta,  hogy részt vett

kollégiumi és kondicionáló terem bejáráson.

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

Erasmus+ pályázat kiírásával kapcsolatos észrevételeket összesítve továbbította.

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

Elmondta, hogy a Cipősdoboz akcióra a mai nap folyamán videót készítettek. Elmondta továbbá,

hogy a honlap hibáinak javításával foglalkozott,  ugyanakkor a megfelelő hozzáférést  továbbra

sem bocsátották rendelkezésünkre.

1.19 Tompos Balázs beszámolt a szakkollégiumok területén történtekről.

2. Egyebek:

2.1. Görbe Richárd  tájékoztatta az EHK-t, hogy a tudásbázis projekt előrelépéseiről a szorgalmi

időszak zárultával ad tájékoztatást.

2.2. Ónodi Áron tájékoztatta az EHK-t, hogy Barta-Eke Gyula a mai napon részt vett a Budavári

Schönherz Stúdió Főzz együtt a kancellárral című műsorának forgatásán. 

2.3. Farkas László tájékoztatta az EHK-t, hogy a mai az utolsó EHK ülése. Megköszönte az elmúlt

4 évet, amelyet 

2.4. Tompos Balázs tájékoztatta az EHK-t, hogy az Építészmérnöki Kari Doktorandusz Képviselet

Tisztújításán továbbra sem érkezett be elegendő szavazat.

Következő EHK ülés: 2015. december 10. (csütörtök) 18:15

Budapest, 2015. december 3.



Ónodi Áron Daku Dávid

Emlékeztetővezető Elnök


