
 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2016. február 18-án tartott üléséről 

 

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

Alex, Lábas István, Lőrincz László, Lövei Dorottya, Markovics Petra, Nagy Edit, Nagy Renáta, Ónodi 

Áron, Rácz Tamás, Traxler Balázs, Vidák Miklós 

Kimentését kérte:  

Késett:  

Vendég: Szabó Zsolt (Műhely újság főszerkesztő) 

 

1.  Beszámolók, előterjesztések: 

 

1.1 Szabó Zsolt beszámolt a Műhely újság általános működési rendjéről, ismertette a tervezett 

ütemtervet. 

– Szabó Zsolt távozott – 

1.2 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t a Rektori Tanácson és a Vezetői Értekezleten történtekről. 

Elmondta, hogy a doktorandusz ösztöndíjak emelésével kapcsolatos szabályzati változásokról, 

valamint a Felvételi Kalauzról egyeztettek. 

1.3 Az EHK megvitatta a KHK továbbképző hétvége szervezése kapcsán felmerült kérdéseket. Vidák 

Miklós tájékoztatta az EHK-t a hétvége várható költségeiről. Nagy Renáta tájékoztatta az EHK-t 

a hétvége végleges programjáról. 

1.4 Kun Levente Alex tájékoztatta az EHK-t a HÖOK Közgyűlés szervezésének előrehaladásáról. 

1.5 Rácz Tamás előterjesztette a normatíva felosztás tervezetét, melyet az EHK egyhangúlag, 16-0-0 

arányban támogatott. 

1.6 Daku Dávid előterjesztette az Egyetemi Hallgatói Képviseleti ösztöndíj eredményét, melyet az 

EHK egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott. 



 

 

1.7 Daku Dávid előterjesztette a Közösségi ösztöndíj pályázat eredményét, melyet az EHK 

egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott. 

1.8 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t a tanszékvezetői kancellári értekezleten történtekről, ahol a 

kiküldetések rendjéről, a pályázatok rendjéről, valamint a 2016-os költségvetésről egyeztettek. 

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

emlékeztette az EHK-t, hogy a bizottságok időzítéséhez a kérdőív kitöltésének határideje 

vasárnap este 22 óra. Elmondta továbbá, hogy interjút adott az MTVA-nak. Rácz Tamás 

elmondta, hogy a normatív költségvetés elkészítésével foglalkozott. 

1.10 Krisztián Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a hibás OHV 

kérdőívek javítására sor került. Elmondta továbbá, hogy adódott probléma az 

önköltség/költségtérítés csökkentési kérvény 

1.11 ekkel kapcsolatos kommunikációval. 

1.12 Nagy Renáta beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy ülésezett a Belső 

Kollégiumi Bizottság, ahol a fegyelmi ügyeket, valamint a szakkollégiumi tagok kollégiumi 

elhelyezéséről egyeztettek. Elmondta továbbá, hogy a jövő héten Kollégiumi Fegyelmi Bizottsági 

ülésen vesz részt. 

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

pályázatokkal kapcsolatos megkeresésekkel foglalkozik. 

1.14 Vidák Miklós beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy a kari 

költségvetésekkel foglalkozik, ez idáig három karral egyeztetett. 

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

Igazgatóság véleményezései kapcsán javították a pályázati kiírásokat. 

1.16 Gácsig Gergő beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy elkészítették a 

teremosztást, amelyet véglegesítettek később. Elmondta továbbá, hogy időjárási tényezők miatt a 

Jeges Est elmaradt, az eladott jegyek árának visszatérítése megkezdődött. 

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

ösztöndíj kiírásával kapcsolatban egyeztetett Szepessy Zsófiával (HKT menedzser). 



 

 

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

Elmondta, hogy a következő héttől egyeztet a Műhely újság Körképének szerkesztőjével az 

újságban megjelenő cikkek kapcsán. Várhatóan három cikk fog megjelenni a soron következő 

újságban. 

1.19  Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t a szakkollégiumok területén történtekről. 

2.  Egyebek: 

2.1 Gácsig Gergő tájékoztatta az EHK-t, hogy megkezdték a BME Together szervezését. 

2.2 Ónodi Áron tájékoztatta az EHK-t az Etikai Bizottság megkereséséről. Elmondta, hogy a 

megkeresés kapcsán a Bizottság referenst jelölt ki az ügy kivizsgálására. 

2.3 Krisztián Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy a Felvételi Kalauz kapcsán jövő héten egyeztet az 

Oktatási Dékánhelyettesi Értekezleten, kérte, hogy az ötletekkel keressék meg őt, és Markovics Petrát. 

2.4 Nagy Renáta tájékoztatta az EHK-t, hogy jövő héten ülésezik a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság. 

Elmondta továbbá, hogy a HK ZH felelőseitől jövő hétre várja a feladatsorokat. 

Következő EHK ülés: 2016. február 25. (csütörtök) 18:15 

 

Budapest, 2016. február 18. 

 

 

 Ónodi Áron Daku Dávid 

 Emlékeztetővezető Elnök 

 


