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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2016. május 5-én tartott üléséről 

 

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

Dávid, Kun Levente Alex, Lőrincz László, Lövei Dorottya, Markovics Petra, Nagy Edit, Nagy Renáta, 

Traxler Balázs, Vidák Miklós 

Kimentését kérte: Daku Dávid, Lábas István 

Késett: 

Vendég: 

 

1. Beszámolók, előterjesztések: 

1.1. Markovics Petra beszámolt a héten történtekről. Elmondta, hogy Daku Dávid betegsége miatt az 

ülés vezetését átveszi. 

1.2. Nagy Edit előterjesztette a Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj előzetes eredményét, melyet az EHK 

egyhangúlag, 14-0-0 arányban támogatott. 

1.3. Nagy Renáta előterjesztette az Egységes Kollégiumi Felvételi Rend módosítását, melyet az EHK 

egyhangúlag, 14-0-0 arányban támogatott. 

1.4. Markovics Petra beszámolt a stratégiai bizottságon történtekről. Elmondta, hogy a HÖK 

Alapszabállyal foglalkozott a bizottság. Kérte, hogy minden kar képviseltesse magát a következő 

bizottsági ülésen, valamint kérte, hogy minden kar küldje el a véleményét írásban. 

1.5. Krisztián Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Beszámolt a TVSz jelenlegi állásáról. 

Kérte, hogy minden képviselő nézze át a készülő TVSz-t. 

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

Tiborral (BME Kollégiumok Igazgatóság) az Egységes Kollégiumi Felvételi Rendről, valamint a 

szakkollégiumi együttlakás lehetőségéről. Továbbiakban elmondta, hogy a nyári kollégiumi 

térítési díjak nem fognak emelkedni. Elmondta továbbá, hogy a kollégiumi elégedettségi kérdőívet 

a Belső Kollégiumi Bizottság elkezdte előkészíteni. 
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1.7. Traxler Balázs beszámolt a HÖOK Ösztöndíj Műhelyen történtekről. 

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

Vermes Boldizsárral (BME HSZI) a szociális pályázatok dokumentációjának leadásáról. 

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

Péterrel (BME HSZI igazgató) a költések állásáról. 

1.10. Nagy Edit tájékoztatta az EHK-t a pályázat területén történtekről. Elmondta, hogy a héten a Jó 

tanuló, jó sportoló ösztöndíj bírálásával foglalkozott a Belső Pályázati Bizottság. Elmondta, hogy 

egyeztetett Vermes Boldizsárral (BME HSZI) a Köztársasági ösztöndíj kiírásról, valamint a Jó 

tanuló, jó sportoló ösztöndíj tanulmányi részpontszámának meghatározásáról. Továbbá elmondta, 

hogy a kari pályázati kiírások felülvizsgálata folyamatban van, valamint elindult a következő 

féléves pályázati kiírások összegyűjtése is. 

1.11. Gácsig Gergő beszámolt a sport területén történtekről. Tájékoztatta az EHK-t a MűMaraton 

egyetemi futóverseny és a családi sportnap szervezésének állásáról. Elmondta, hogy a kollégiumi 

konditermekben felmerülő nagyon sürgős karbantartási munkálatokat a következő héten felmérik 

és a lehető leghamarabb orvosolják a problémákat.. 

1.12. Gődér Vivien beszámolt a külügy területén történtekről. Elmondta, hogy augusztus végén a HKT 

szeretne egy nyári tábort rendezni a balatonlellei BME Ifjúsági táborban. 

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

Elmondta, hogy a Műhely online tervek szerint az EHK honlapon lesz elérhető. Továbbá elmondta, 

hogy a honlap feltöltése részletes tartalmakkal folyamatosan zajlik. 

1.14. Kun Levente Alex beszámolt a versenycsapatokkal kapcsolatos egyeztetésről a Kancellária 

illetékes munkatársaival, amelyen Daku Dáviddal vett részt. Elmondta, hogy a versenycsapatok 

műhelyének kialakításáról egyeztettek, valamint a jövőbeli támogatási és koordinációs rendszerről. 

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

a szakkollégiumi költések folyamatban vannak. 
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2. Egyebek: 

2.1. Gácsig Gergő elmondta, hogy az EHK tábor szervezése elkezdődött. 

2.2. Vidák Miklós elmondta, hogy a KJK HK tisztújítás folyamatban van. 

 

 

 

Következő EHK ülés: 2016. május 12. (csütörtök) 18:15 

 

Budapest, 2016. május 5. 

 

 

 

Lőrincz László Markovics Petra 

emlékeztetővezető alelnök 

 


