
 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2016. január 28-án 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 Szenátuson történtekről. 

1.2 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, a Vezetői Értekezleten történtekről, ahol a Mérnökbál 

szervezésével kapcsolatban, a keresztféléves felvételi jelentkezésekről, valamint az Educatio 

Kiállításról egyeztettek. 

1.3 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy egyeztetett Barta-Eke Gyulával a kollégiumi 

internetszolgáltatás és a kollégiumi kondicionáló termek üzemeltetése kapcsán. 

1.4 Nagy Edit előterjesztette az Egyetemi BME ösztöndíj pályázat kiírását, melyet az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott. 

1.5 Traxler Balázs előterjesztette a Térítési és Juttatási Szabályzat 3. számú mellékletét, melyet az 

EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadott. 

1.6 Traxler Balázs előterjesztette a rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat kiírását, melyet az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadásra javasolt. 

1.7 Nagy Renáta előterjesztette a kollégiumi pótmentori pályázatok kiírását, melyet az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban elfogadásra javasolt. 



 

 

1.8 Markovics Petra és Rácz Tamás beszámoltak alelnöki teendőikről. Rácz Tamás tájékoztatta az 

EHK-t, hogy Encsy Orsolyának (EHK irodavezető) a holnapi lesz az utolsó munkanapja. 

Elmondta, hogy a továbbiakban az ügyeleti rend kialakítását követően annak megfelelően alakul 

majd az iroda fogadóideje. 

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

kiírása kapcsán vita alakult ki az oktatási dékánhelyettesek között. 

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

Egységes Felvételi és Információs Rendszer hibáinak javítása folyamatos. Elmondta továbbá, 

hogy az eddigi kollégiumi jelentkezések száma kevesebb, mint a kollégiumi férőhelyek száma. 

Daku Dávid elmondta, hogy az egyetemi kampuszon kívüli mosoda kialakítása helyett a 

kollégiumi infrastruktúra fejlesztését javasolta egyeztetések során. Elmondta továbbá, hogy az 

ingyenes vendégéjszakák kapcsán egyeztetett, melynek kapcsán a nem kari napokhoz, vagy 

tanulmányi jellegű bent tartózkodások alkalmaira további egyeztetés szükséges. Daku Dávid 

tájékoztatta az EHK-t, hogy részt vett a Nagytétényi úti Kollégium felújítása kapcsán történő 

egyeztetésen. Nagy Renáta elmondta, hogy a kollégiumi férőhelyek szétosztása a hétvégén zajlik 

le, így szükséges lesz egy rendkívüli EHK ülés tartására. Nagy Renáta előterjesztette az 

Egységes Kollégiumi Felvételi Rend módosítását, melyet az EHK 14-0-2 arányban támogatott. 

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

ösztöndíj pályázatot bírálók vizsgáztatása zajlik. Elmondta továbbá, hogy egyeztetni szeretett 

volna Vermes Boldizsárral (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság munkatárs) a bírálók megbízási 

szerződése kapcsán, de nem sikerült elérnie, a megkeresésekre ez idáig nem reagált. 

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

Gazdasági Bizottság, ahol az új támogatási rend tervezetét vitatták meg. 

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

Hallgatói Képviseletek megküldték a pályázati kiírás tervezeteket, melyeket továbbított jogi 

véleményezésre. 



 

 

1.14 Gácsig Gergő beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy a Jeges Est 

rendezvényhez kötődően több megkeresés is érkezett szponzoráció, támogatás kapcsán. 

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

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

1.17  Tompos Balázs tájékoztatta az EHK-t a szakkollégiumok területén történtekről. 

2.  Egyebek: 

2.1 Gácsig Gergő tájékoztatta az EHK-t, hogy a Kari Hallgatói Képviseleti továbbképző hétvége 

lehetséges helyszínét a holnapi nap folyamán látogatják meg. 

2.2 Traxler Balázs jelezte Tompos Balázs felé, hogy a szakkollégiumok által a Nemzeti Tehetség 

Program pályázaton elnyert támogatás folyósítása kapcsán nem kaptak választ. Tompos Balázs 

elmondta, hogy ebben az ügyben nem az EHK az illetékes, hanem a Hallgatói Szolgáltatási 

Igazgatóság, amelyről a szakkollégiumok is tájékoztatást kaptak, 

Következő EHK ülés: 2016. február 1. (hétfő) 12:00 
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 Ónodi Áron Daku Dávid 

 emlékeztetővezető elnök 

 


