
 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2016. február 4-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Daku Dávid, Gődér Vivien, Görbe Richárd, Krisztián Dávid, Lőrincz László, Markovics 

Petra, Nagy Edit, Nagy Renáta, Ónodi Áron, Rácz Tamás, Tompos Balázs, Traxler Balázs, Vidák 

Miklós 

Kimentését kérte: Gácsig Gergő, Kun Levente Alex 

Késett: Németh Ákos Zoltán 

Vendég: 

 

1.  Beszámolók, előterjesztések: 

 

1.1 Daku Dávid elmondta, hogy a héten nem volt Vezetői Értekezlet Józsa János (BME rektor) 

távolléte miatt. 

1.2 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy egyeztetett Barta-Eke Gyulával (BME kancellár) a 

kollégiumi mentorok ügyében. Elmondta, hogy bizonyos mentorokkal elbeszélgetésre mennek 

majd a Kancelláriára. 

1.3 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy részt vett a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának választmányi ülésén, ahol a választmány egyhangúlag támogatta a BME EHK 

pályázatát a tavaszi közgyűlés megrendezésére. 

– Németh Ákos Zoltán megérkezett – 

1.4 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy Szepessy Zsófiával (Hallgatói Külügyi Testület 

menedzser) közösen egyeztetett Keresztes Péterrel (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság igazgató) 

a HKT költségvetéséről, a Külügyi Börze megszervezéséről, valamint a HKT tagszervezetek 

pályázási tevékenységének jogi hátteréről. 



 

 

1.5 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy egyeztetett Dévay Katalinnal (Sport és szabadidős 

Létesítmények Igazgatósága igazgató) a sporttevékenységek finanszírozásáról és a kondicionáló 

termek üzemeltetéséről. 

1.6 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy egyeztetett Rémai Zsolttal (Kollégiumok Igazgatóság 

igazgató) a kollégiumi internetszerződések kapcsán. 

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

Igazgatóság igazgató) a HÖOK Közgyűlés szervezéséről, valamint a hallgatói alrendszer 

gazdálkodásáról. 

1.8 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy a Műegyetemi Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági 

tagnak az Egyetem Szívós Lászlót javasolta. 

1.9 Daku Dávid előterjesztette a Támogatási rendet, melyet az EHK 12-0-2 arányban támogatott. 

1.10 Nagy Edit előterjesztette a Tornaterem igénylés pályázatot. Daku Dávid szóbeli módosító 

indítványában javasolta, hogy a leadási határidő február 11-e (csütörtök) legyen. Az EHK a 

módosító indítványt egyhangúlag, 14-0-0 arányban támogatta. Az EHK a módosított kiírást 

egyhangúlag, 14-0-0 arányban elfogadta. 

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

tájékoztatta az EHK-t, hogy elkészült a Hallgatói és Doktorandusz Képviseletek ösztöndíjának új 

jogcíme. Elmondta, hogy Vermes Boldizsár (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság munkatárs) 

kérte, hogy az állandó jelleggel történő kifizetésekkel bíró pályázatok listáját küldjék meg részére 

mind az EHK, mind a Kari Hallgatói Képviseletek. 

1.12 Krisztián Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy egyeztetett Bihari 

Péterrel (GPK oktatási dékánhelyettes) a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatról. Elmondta továbbá, 

hogy a Belső Oktatási Bizottságon egyeztettek az Oktatási Monitoring Rendszerről annak 

fejlesztőjével. Krisztián Dávid elmondta, hogy az Oktatási Monitoring Rendszer általános 

tanácsadó rendszer funkciókkal bírna a tervek szerint, így nem csupán a korábban meghatározott 

feladatok ellátására szolgálna, az OMR rendszer más szolgáltatások biztosítására is alkalmas 

lenne. 



 

 

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

Egységes Felvételi és Információs Rendszer következő időszakban történő fejlesztéseiről 

egyeztetettek. Elmondta továbbá, hogy a kollégiumi felvételi időszak lezárult, a kari kollégiumi 

referensek ma éjfélig küldik meg a végleges listákat a Kollégiumok Igazgatóság részére. 

1.14 Traxler Balázs beszámolt a szociális területen történtekről. Elmondta, hogy Neptun 

üzemszünet miatt elképzelhető, hogy a hallgatók nem tudnak majd bejelentkezni az Egységes 

Szociális Rendszerbe, ezért a Szenátus Szociális Bizottság módosította a leadási határidőt. 

Elmondta továbbá, hogy a mai nap befejeződött a szociális ösztöndíj pályázatot bírálók 

vizsgáztatása, a jövő hét folyamán pótalkalmakra kerülhet sor. 

1.15 Vidák Miklós beszámolt a gazdaság területén történtekről. Tájékoztatta az EHK-t a Belső 

Gazdasági Bizottság ülésén kialakított Támogatási rendről és záróegyenlegekről. 

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

pályázatait 15 munkanappal ezelőtt a Jogi Igazgatóság részére megküldte, amelyre nem érkezett 

válasz. 

1.17 Daku Dávid beszámolt a sport területén történtekről. 

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

1.19 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t a kommunikáció és PR területén történtekről. 

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

2.  Egyebek: 

2.1 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy jövő hét kedd és vasárnap között nem tartózkodik 

Budapesten, így korlátozottan lesz csupán elérhető. Elmondta, hogy távollétében a felmerülő 

kérdésekkel, problémákkal Markovics Petrát és Rácz Tamást kereshetik. 

2.2 Markovics Petra tájékoztatta az EHK-t, hogy az órarendek véglegesülését követően, az első 

oktatási héten lesz egyeztetési fórum a belső bizottsági időpontok meghatározására. 

2.3 Nagy Renáta és Tompos Balázs tájékoztatták az EHK-t a Kari Hallgatói Képviseletek 

továbbképző hétvégéjének szervezéséről. Tompos Balázs elmondta, hogy Gácsig Gergővel 



 

 

meglátogatták a helyszínt, amely alkalmasnak tűnik a rendezvény lebonyolítására. Nagy Renáta 

ismertette a hétvége vázlatos programját. 

Következő EHK ülés: 2016. február 11. (csütörtök) 18:15 

 

Budapest, 2016. február 4. 

 

 

 Ónodi Áron Daku Dávid 

 emlékeztetővezető elnök 

 


