
 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2016. április 21-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Daku Dávid, Gácsig Gergő, Gődér Vivien, Görbe Richárd, Kiss Viktor, Krisztián Dávid, 

Kun Levente Alex, Lábas István, Lőrincz László, Lövei Dorottya, Markovics Petra, Nagy Edit, Nagy 

Renáta, Rácz Tamás, Traxler Balázs, Vidák Miklós 

Kimentését kérte:   

Késett:  

Vendég: Koltai Soma (KJK elnök) 

 

1. Beszámolók, előterjesztések: 

1.1. Daku Dávid köszöntötte a KJK HK új elnökét, Koltai Somát és megkérte, hogy mondja el terveit 

a jövőre nézve. 

1.2. Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy a héten a HÖK Alapszabállyal foglalkozott. Elmondta, 

hogy egy vitaindító anyagot fog küldeni hamarosan az EHK részére. Kérte az EHK tagjait, hogy a 

következő hetekben vegyenek részt az Alapszabály megvitatásában. 

1.3. Daku Dávid ismertette az Átlátszó Oktatás részére készített válaszlevelét. 

1.4. Daku Dávid ismertette a Stratégiai Bizottságon elhangzott, a közeljövőben szükségesnek tartott 

szoftverfejlesztéseket.  

1.5. Daku Dávid elmondta, hogy részt vett az E-klub emlékpont avatásán az E épületben. 

1.6. Daku Dávid elmondta, hogy információt kért Vermes Boldizsártól (BME HSZI) a Bursa 

Hungarica ösztöndíjról. A közeljövőben tájékoztató e-mail kerül kiküldésre a hallgatók számára. 

1.7. Daku Dávid elmondta, hogy egyeztetett Keresztes Péterrel (BME HSZI) a HÖK alrendszer 

költségvetéséről. 

1.8. Daku Dávid elmondta, hogy mindenkinek küldött emlékeztetőt az aktuális projektekről. Kérte az 

EHK tagjait, hogy a következő héten esedékes megbeszélésekre felkészülten érkezzenek az 

aktuális projektjeikkel kapcsolatban. 



 

 

1.9. Daku Dávid elmondta, hogy egyeztetett Barta-Eke Gyulával (BME kancellár) a balatonlellei 

nyári gólyatáborokról. Elmondta, hogy amelyik gólyatábor létszám tekintetében elfér a táborban, 

azt a gólyatábort ott kell megtartani. 

1.10. Traxler Balázs előterjesztette a HÖK Alapszabály 6. számú mellékletét, melyet az EHK 14-1-1 

arányban támogatott. 

1.11. Lőrincz László előterjesztette a Zielinski Szilárd Szakkollégium átcsoportosítási kérelmét, 

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

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

hogy elkészítették az ösztöndíjak dokumentációját.  

1.13. Rácz Tamás elmondta, hogy a MŰHELY új irodába költözött, innentől a K ép. Fsz. 80/A 

helyiségben található.  

1.14. Rácz Tamás elmondta, hogy egyeztetett a Kancellária illetékes munkatársaival a kisértékű leltár 

kérdésköréről. Elmondta, hogy még a közeljövőben nem lehet beszerezni ilyen eszközöket, de 

hosszabb távon, miután kidolgozásra kerül a felelőségi szabályrendszer a beszerzések 

elindulhatnak. A tervek szerint a kisértékű eszközök tárolásra ki lesznek adva magánszemélyekhez 

(körvezetők, HK elnökök, szakkollégiumi vezetők).  

1.15. Markovics Petra elmondta, hogy egyeztetett Nagy Gáborral a K épület belépő kártyák ügyéről. 

Kérte, hogy mindenki ellenőrizze a nála levő belépőkártyák sorszámát. 

1.16. Krisztián Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Beszámolt az Oktatási 

Dékánhelyettesi értekezletről. Elmondta, hogy egyeztettek a Köztársasági ösztöndíj 

pontrendszeréről.  Tájékoztatta az EHK tagjait a Műegyetem Kiváló Oktatója díjra felterjesztettek 

névsoráról. Továbbá elmondta, hogy megkapta az OHV kitöltési statisztikáit, és beszámolt az 

elmúlt félévek tendenciájáról. Elmondta, hogy a mai napon találkozott Bihari Péterrel, akivel a 

TJSZ módosításról egyeztettek. 

1.17. Nagy Renáta beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy egyeztetett Csiki 

Tiborral (BME Kollégiumok Igazgatóság) a kollégiumok házirendjéről. Elmondta továbbá, hogy 

következő héten Belső Kollégiumi Bizottsági ülést szeretne tartani. Daku Dávid kérte, hogy a 



 

 

karok alaposan dolgozzák ki a kari ponthúzó rendszer tervezetét. Az informatikai fejlesztés után 

történő módosításokat a karok saját költségen fogják lefejlesztettni. 

1.18. Traxler Balázs beszámolt a szociális területen történtekről. Elmondta, hogy a héten egyeztetett 

Vermes Boldizsárral (BME HSZI) az ERASMUS+ ösztöndíjhoz kapcsolódó szociális 

igazolásokról. 

1.19. Traxler Balázs beszámolt a HÖOK ösztöndíj műhelyen történtekről. Többek között szó volt a 

rendkívüli szociális ösztöndíjakról, fogyasztási ekvivalencia rendszerről és az alaptámogatásról. 

1.20. Traxler Balázs elmondta, hogy a rendkívüli szociális ösztöndíjak miatt Külső Szociális Bizottság 

ülést tartott. 

1.21. Traxler Balázs kérte a karokat, hogy az Egységes Szociális Rendszerben található hibákat 

kezdjék el összegyűjteni. 

1.22. Vidák Miklós beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy a költésekhez tartozó 

dokumentációkat minden hét első napján adja le a BME HSZI részére, ezért kérte, hogy a karok is 

ilyen formában időzítsék kéréseiket. 

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

Boldizsárral (BME HSZI) történő egyeztetés nagyon gördülékeny volt, többek között szó volt a 

Köztársasági ösztöndíjról és az Építőmérnöki Kar Közéleti ösztöndíjáról. 

1.24. Nagy Edit beszámolt a Szenátus Tudományos Bizottságon elhangzottakról. 

1.25. Gácsig Gergő beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy elindult a kollégiumi 

konditermek térítési díjának befizetése. Elmondta, hogy a sportpálya pályázatok beérkeztek. 

1.26. Gődér Vivien beszámolt a külügy területén történtekről. 

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

Elmondta, hogy az ülések emlékeztetőjét elküldte a BME HSZI részére. Továbbá kérte, hogy az 

EHK-val kapcsolatos kérdőívet hirdessék a karok. 

1.28. Lőrincz László tájékoztatta az EHK-t a szakkollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy 

a szakkollégiumi költések folyamatban vannak. 



 

 

2. Egyebek: 

2.1. Gácsig Gergő beszámolt a TTK HK tisztújításáról. 

2.2. Markovics Petra beszámolt a folyamatban levő VBK HK tisztújításról. 

2.3. Vidák Miklós elmondta, hogy a KJK HK tisztújítása a következő héten kezdődik el. 

2.4. Görbe Richárd elmondta, hogy egy új, leendő öntevékeny kör kereste meg, akikkel megkezdte az 

egyeztetéseket. 

 

 

 

Következő EHK ülés: 2016. április 28. (csütörtök) 18:15 

 

Budapest, 2016. április 21. 

 

 

 

Lőrincz László Daku Dávid 

emlékeztetővezető elnök 

 


