
 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2016. január 14-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Daku Dávid, Gácsig Gergő, Gődér Vivien, Görbe Richárd, Krisztián Dávid, Kun Levente 

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

Rácz Tamás, Tompos Balázs, Traxler Balázs, Vidák Miklós 

Kimentését kérte:  

Késett:  

Vendég: 

 

1.  Beszámolók, előterjesztések: 

 

1.1 Daku Dávid beszámolt a Vezetői Értekezleten történtekről. Tájékoztatta továbbá az EHK-t, hogy 

a Rektori Tanács ülése elmaradt, mivel nem érkezett előterjesztés. 

1.2 Daku Dávid elmondta, hogy két kar kivételével – akik hamarosan sorra kerülnek – egyeztetett az 

EHK delegáltakkal az elkövetkező félév célkitűzésiről, feladatvállalásokról. 

1.3 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy az Egyetem továbbította az EHK részére azt a 

közérdekű adatigénylést, melyben az egyetemi hallgatói képviselők jutalmazásáról kérnek 

tájékoztatást 2005. szeptemberétől kezdődően. 

1.4 Daku Dávid felkérte Gácsig Gergőt a sport referens posztra. Az EHK a javaslatot egyhangúlag, 

15-0-0 arányban támogatta. 

1.5 Daku Dávid javasolta, hogy az EHK Gácsig Gergőt és Vidák Miklóst jelölje a Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciájának Budapesti Régió Szövetségébe. Az EHK Gácsig 

Gergő és Vidák Miklós jelölését egyaránt egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatta. 

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

Igazgatóság igazgató) a hallgatói normatíva felosztás tervezetéről, a finanszírozási igények 



 

 

benyújtásának jövőbeni ügymenetéről, valamint a balatonlellei Ifjúsági Tábor kapcsán szüksége 

átalakításokról. 

1.7 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy egyeztetett a Kancellária munkatársaival a kollégiumi 

internetszerződések ügyében. 

1.8 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának tagjaival egyeztetett az ösztöndíjak reformjával kapcsolatban. 

1.9 Nagy Renáta előterjesztette a kollégiumi vezető mentor pályázat eredményére vonatkozó 

javaslatot, melyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott. 

1.10 Nagy Renáta előterjesztette a kollégiumi mentorpályázat eredményére vonatkozó javaslatot, 

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

1.11 Nagy Renáta előterjesztette a Hallgatói Képviseleti ZH tervezetét, melyet az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott. 

1.12 Markovics Petra és Rácz Tamás beszámoltak alelnöki teendőikről. Markovics Petra 

emlékeztette az EHK tagjait, hogy a beszámolási határidő január 27. Rácz Tamás elmondta, hogy 

a beérkezett közérdekű adatigényléshez összegyűjtött anyagokat összesítette. 

1.13 Krisztián Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten ülésezett a 

Belső Oktatási Bizottság, ahol az Oktatási Monitoring Rendszerről, valamint az OHV 

népszerűsítéséről egyeztettek. 

1.14 Nagy Renáta beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy a Kollégiumi 

Egységes Felvételi és Információs Rendszer elindult, közel kétezer hallgató már be is jelentkezett. 

Elmondta továbbá, hogy a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar némely hallgatói nem tudtak 

bejelentkezni, mivel a Neptun rendszerben nem megfelelő kar tartozik hozzájuk. 

1.15 Traxler Balázs beszámolt a szociális területen történtekről. Elmondta, hogy a szociális 

ösztöndíj pályázási időszaka zajlik, sok hallgató már véglegesítette is pályázatát. Elmondta 

továbbá, hogy a Szenátus Szociális Bizottságával készülnek a bírálásra jelentkezők 

vizsgáztatására. 



 

 

1.16 Vidák Miklós beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy a BME karok 

közötti karácsonyfa építő verseny kapcsán a számlák kifizetése várhatóan csak késedelmesen fog 

megtörténni. 

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

kerül megrendezésre a díjátadó ünnepség. Elmondta továbbá, hogy az EHK pályázatait 

ellenőrizték, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzatban bekövetkezett változtatásoknak 

megfeleljenek. 

1.18 Gácsig Gergő beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy megkezdődött a 

Jegesest szervezése. Elmondta továbbá, hogy a helyszín bérelhetősége miatt a rendezvény 

időpontja február 17-re módosult. 

1.19  Ónodi Áron tájékoztatta az EHK-t a külügy területén történtekről. 

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

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

hogy a Nemzeti Tehetség Program pályázattal kapcsolatos egyeztetésen vett részt a Kancellária, a 

Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság és a szakkollégiumok képviselőivel. 

 

Következő EHK ülés: 2016. január 21. (csütörtök) 18:15 

 

Budapest, 2016. január 14. 

 

 

 Ónodi Áron Daku Dávid 

 emlékeztetővezető elnök 

 


