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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2016. április 28-án tartott üléséről 

 

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

Krisztián Dávid, Kun Levente Alex, Lábas István, Lőrincz László, Markovics Petra, Nagy Edit, Traxler 

Balázs, Vidák Miklós 

Kimentését kérte: Lövei Dorottya, Nagy Renáta 

Késett:  

Vendég: Komondi Nóra (VBK HK elnök) 

 

1. Beszámolók, előterjesztések: 

1.1. Daku Dávid köszöntötte a VBK HK új elnökét, Komondi Nórát és megkérte, hogy mondja el 

terveit. 

1.2. Daku Dávid köszöntötte a TTK HK új EHK delegáltját, Barabás Zoltánt és megkérte, hogy 

mutatkozzon be és mondja el terveit. 

1.3. Daku Dávid beszámolt a Szenátuson történtekről. 

1.4. Daku Dávid elmondta, hogy egyeztetett Dr. Székely Edittel (VBK oktatási dékánhelyettes) az 

oktatást érintő ügyekről, valamint a tanulmányi tanácsadásról. 

1.5. Daku Dávid elmondta, hogy az EHK a Stratégiai Bizottságon megvitatta a TJSZ módosító 

javaslatokat és a jövőbeli szoftverfejlesztéseket. 

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

1.7. Daku Dávid ismertette a szakkollégiumok együttlakására vonatkozó szabályokat. Kérte, hogy a 

Belső Kollégiumi Bizottság foglalkozzon az üggyel. 

1.8. Daku Dávid elmondta, hogy meghívást kapott az 1956-os jubileumi emlékkönyv bemutatójára. 

1.9. Daku Dávid elmondta, hogy a Kancellária Kollégiumok Igazgatóság segítségével a 

szeptembertől felújítás miatt kieső ELTE Nagytétényi úti Kollégium férőhelyeinek pótlására új 

férőhelyet keresnek. 
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1.10. Lőrincz László előterjesztette a MŰSZAK nyári táborának tervezetét és költségigényét. Az 

EHK megtárgyalta a pályázatot, melyet egyhangúlag, 14-0-0 arányban támogatott. 

1.11. Gácsig Gergő előterjesztette a sportpálya pályázat eredményét, melyet az EHK egyhangúlag 

14-0-0 arányban támogatott. 

1.12. Markovics Petra beszámolt alelnöki teendőiről. Elmondta, hogy az új tagoknak tájékoztatót 

tartott az irodahasználatról és általános szervezeti információkról. Valamint elmondta, hogy egy 

belső teljesítményértékelő rendszert szeretne bevezetni, ahol az EHK tagjai értékelhetik egymás 

munkáját. 

1.13. Krisztián Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Beszámolt a TVSZ jelenlegi 

állásáról. 

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

Jogorvoslati Bizottságok véget értek a szociális fellebbezésekkel kapcsolatban. Továbbá 

elmondta, hogy a következő héttől elkezdődik a szociális rendszer specifikációjának áttekintése. 

Kérte a Belső Szociális Bizottságot, hogy aktívan vegyen részt a projektben. 

1.15. Vidák Miklós beszámolt a gazdaság területén történtekről. Elmondta, hogy egyeztetett 

Keresztes Péterrel (BME HSZI igazgató) a költések állásáról. Továbbiakban elmondta, hogy 

nagy összegű költések esetén jelentősen megnövekedik a várható ügyintézési idő. Elmondta, 

hogy az Egyetem takarítószer raktára felszámolásra fog kerülni, ezért a jövőben a takarítószer 

beszerzés bonyolultabb lehet. 

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

Vermes Boldizsárral (BME HSZI) a Köztársasági ösztöndíj kiírásról. Valamint elmondta, hogy 

következő héten a Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjak bírálásával fog foglalkozni a bizottság. 

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

konditermek térítési díjának befizetése és bérletek kiosztása. Valamint beszámolt az egyetemi 

futóverseny szervezésének állásáról. 

1.18. Gődér Vivien beszámolt a külügy területén történtekről. Elmondta, hogy egyeztetett Ónodi 

Áronnal (korábbi külügyi felelős) a külügyeket érintő kérdésekről. 
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1.19. Kun Levente Alex tájékoztatta az EHK-t a kommunikáció és PR területén történtekről. 

Elmondta, hogy a honlapon az Üvegzseb feltöltése folyamatosan zajlik. 

1.20. 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 HÖOK választmányon történtekről. 

2.2. Markovics Petra elmondta, hogy sikeresen lezajlott a VBK HK tisztújítása. 

2.3. Daku Dávid elmondta, hogy sikeresen lezajlott a TTK HK tisztújítása. 

2.4. Kun Levente Alex tájékoztatta az EHK-t az elégedettségi kérdőív eredményéről, valamint 

elmondta az ezzel kapcsolatos további teendőket. 

2.5. Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy Rácz Tamás távozásával megüresedett a MŰHELY 

felelős pozíció. A pozícióra Kun Levente Alex jelentkezett. Az EHK egyhangúlag 14-0-0 

arányban támogatta. 

2.6. Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy Ónodi Áron távozásával megüresedett a Pikkász 

felelős pozíció. A pozícióra Lábas István jelentkezett. Az EHK egyhangúlag 14-0-0 arányban 

támogatta. 

 

Következő EHK ülés: 2016. május 5. (csütörtök) 18:15 

 

Budapest, 2016. április 28. 

 

 

 

Lőrincz László Daku Dávid 

emlékeztetővezető elnök 

 


