
 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2016. március 3-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: 

 

1.  Beszámolók, előterjesztések: 

 

1.1 Daku Dávid beszámolt a Szenátuson történtekről. 

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

Vezetői Értekezlet tagjait a BME Konzisztórium üléséről, a Tudományos Tanács üléséről, 

valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának alkalmára szervezett 

ünnepség tervezetéről. 

1.3 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 

tavaszi Közgyűlésével kapcsolatos visszajelzésekről. Megköszönte a szervezésben segítő 

hallgatók segítségét. 

1.4 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy lezajlott a Hallgatói Képviseleti ZH, megköszönte Nagy 

Renátának, hogy koordinálta a feladatsorok elkészítését és a Zárt Helyi lebonyolítását. 

1.5 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t a Hallgatói Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos 

előrelépésekről. 

1.6 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer 

szerződésével kapcsolatos előrelépésekről. Elmondta, hogy a jövő hét folyamán egyeztet Barta-

Eke Gyulával (BME Kancellár) a szerződés véglegesítéséről. 



 

 

1.7 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy az intézményi szakmai, tudományos és közéleti 

ösztöndíjak kifizetése egy köztes kifizetési időpontban kerülnek kiutalásra, melynek várható 

időpontja március 25. 

1.8 Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten folytatta az egyeztetést a kari Egyetemi 

Hallgatói Képviseleti delegáltakkal az elmúlt időszak tevékenységéről, és az elkövetkező 

hónapok feladatairól. Elmondta, hogy az egyeztetéseknek megfelelően hamarosan egy 

munkamódszertani javaslatot alakítanak ki az EHK részére. 

1.9 Daku Dávid előterjesztette az Egyetemi Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat eredményét, 

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

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

egyhangúlag, 16-0-0 arányban támogatott.  

1.11 Traxler Balázs előterjesztette a 2015/16 tavaszi félévi rendszeres szociális ösztöndíj és 

alaptámogatás pályázat kapcsán érkezett felszólalások bírálatát, melyet az EHK egyhangúlag, 16-

0-0 arányban a Szenátus Szociális Bizottság részére elfogadásra javasolt. 

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

EHK tagjait, hogy az ügyeleti beosztást töltsék ki az elkövetkező hetekre. Elmondta továbbá, 

hogy az állandó bizottságok időpontjai felvitelre kerültek az EHK naptárába. 

1.13 Krisztián Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzat módosításának második részletét megkapta az EHK, melynek véleményezését 

megkezdte a Belső Oktatási Bizottság. 

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

tagok kollégiumi elhelyezése kapcsán a Kollégiumok Igazgatóságának állásfoglalására vár az 

EHK. Elmondta továbbá, hogy az Egységes Kollégiumi Felvételi Rend ismét módosításra kerül, 

melynek során egyes rendelkezések egyértelműsítése, pontosítása fog megtörténni. 

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

elbírásával szinte végleg lezárult a szociális pályázási időszak. Elmondta továbbá, hogy a 



 

 

következő időszakban az Egységes Szociális Rendszer hibáinak kijavításával foglalkozik majd a 

Szenátus Szociális Bizottsága. 

1.16 Vidák Miklós beszámolt a gazdaság területén történtekről. Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t 

a Belső Gazdasági Bizottság ülésén felmerült beruházási ötletekről, melyek a Hallgatói 

Önkormányzat költségvetésének tervezetébe kerülnének. 

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

rendszer tesztelése jövő hét kedden kezdődik meg. Elmondta továbbá, hogy zajlik az Egyetemi 

BME ösztöndíj pályázatok bírálása. 

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

felosztásáról egyeztetett. Elmondta továbbá, hogy az 5vös 5km futóverseny BME-s indulóinak 

támogatása helyett a BME saját futóversenyt szervezne. Gácsig Gergő tájékoztatta az EHK-t, 

hogy még mindig érkeznek be teremfoglalás módosítási igények. 

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

lezárult a Külügyi ösztöndíj pályázat leadási időszaka, melynek előzetes eredményéről az EHK 

jövő heti ülésén dönt. 

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

Megköszönte minden résztvevőnek a HÖOK Közgyűlésben történt szerepvállalását. 

1.21 Lőrincz László tájékoztatta az EHK-t a szakkollégiumok területén történtekről. 

2.  Egyebek: 

2.1 Gácsig Gergő tájékoztatta az EHK-t, hogy a BME Together jegyértékesítés megkezdődött. 

2.2 Gácsig Gergő tájékoztatta az EHK-t a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói 

Képviselet Tisztújításának fejleményeiről. Elmondta, hogy probléma merült fel a névjegyzék 

pontosságával kapcsolatban. Elmondta továbbá, hogy a hibát, azóta sikerült orvosolni. 

2.3 Lőrincz László tájékoztatta az EHK-t, hogy egyeztetett Szabó Zsolttal (Műhely újság 

főszerkesztő) a hallgatói szervezetek újságban történő megjelenése kapcsán. Kérte, hogy az ilyen 

igényeket részére küldjék meg a szervezetek. 



 

 

2.4  Nagy Renáta tájékoztatta az EHK-t, hogy Lendvai úr jelezte, hogy problémát jelent számára, 

hogy még neki kell ellátnia az Egyetemi Doktorandusz Képviselet elnöki feladatait. Kérte, hogy a 

doktorandusz tisztújítás választási jegyzőkönyvét küldjék meg. 

 

 

Következő EHK ülés: 2016. március 10. (csütörtök) 18:15 

 

Budapest, 2016. március 3. 

 

 

 Ónodi Áron Daku Dávid 

 Emlékeztetővezető Elnök 

 


