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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2016. május 26-án tartott üléséről 

 

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

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

Traxler Balázs, Vidák Miklós 

Kimentését kérte: 

Késett: Kiss Viktor 

Hiányzott: Lábas István 

Vendég: 

 

1. Beszámolók, előterjesztések: 

1.1. Daku Dávid jelezte, hogy Lábas István múlt héten jelzés nélkül nem jelent meg EHK ülésen, a 

mai ülésen pedig szintén nem fog részt venni. Véleménye szerint ez érthetetlen és elfogadhatatlan. 

1.2. Daku Dávid beszámolt Keresztes Péterrel (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság) és Németh 

Ádámmal (Műegyetemi Hallgatói Kft.) történő egyeztetésen elhangzottakról. Elmondta, hogy a 

kari újságok megjelenéséhez szükséges beszerzés folyamatban van. Elmondta továbbá, hogy a 

nyári kari táborok szervezése és a megvalósuláshoz szükséges gazdasági kérdések tisztázása 

elkezdődött. 

1.3. Daku Dávid beszámolt Keresztes Péterrel (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság) és Barta-Eke 

Gyulával (kancellár) történő megbeszélésről. Elmondta, hogy egyeztettek a nyári gólyatáborok 

szervezéséről és költségeikről. 

1.4. Daku Dávid beszámolt a Vezetői Értekezleten történtekről. 

1.5. Daku Dávid elmondta, hogy egyeztetett Mikó Zoltánnal (műszaki kancellárhelyettes) a jövőbeli 

campus fejlesztési tervekről. Elmondta, hogy a következő hónaptól az egyetem néhány épületében 

elindul a szervezett szelektív hulladékgyűjtés. Elmondta továbbá, hogy a jövőben egy BME-s 

mobil applikációt szeretne fejleszteni az egyetem, amelyhez kérte a hallgatók segítségét. 
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1.6. Daku Dávid elmondta, hogy egyeztetett László Krisztinával (nemzetközi rektorhelyettes) a 

Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal érkező hallgatókról. Elmondta, hogy az ösztöndíjjal érkező 

hallgatók beilleszkedését az ESN fogja segíteni. 

1.7. Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy Rácz Tamás távozásával megüresedett egy szenátusi 

delegált hely. A szenátusi delegáltságra Krisztián Dávid jelentkezett. A szavazáson Krisztián 

Dávid 12 igen szavazatot kapott. A szavazásnak megfelelően az EHK Krisztián Dávidot delegálta 

a Szenátusba. 

1.8. Traxler Balázs előterjesztette a rendkívüli szociális ösztöndíjakat, melyet az EHK egyhangúlag, 

14-0-0 arányban támogatott. 

1.9. Nagy Renáta előterjesztette a kollégiumi mentori és vezető mentori pályázati kiírást a 2016/17 

őszi félévre, melyet az EHK egyhangúlag, 14-0-0 arányban támogatott. 

1.10. Markovics Petra beszámolt az alelnöki teendőiről. Elmondta, hogy az EHK tagjainak elmúlt 

havi értékelését pénteken ki fogja küldeni. 

1.11. Krisztián Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Tájékoztatta az EHK tagjait a TVSZ 

jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy a Vezetői Értekezlet aggályait fejezte ki a készülő TVSZ-szel 

kapcsolatban, így valószínűleg júniusban nem terjesztik elő a Szenátus ülésére. Elmondta továbbá, 

hogy minden BME-s képzést akkreditálnak angol nyelven. 

1.12. Nagy Renáta beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy a héten egyeztetett 

a Kancellária Kollégiumok Igazgatóság munkatársaival a Vásárhelyi Pál Kollégium nyári 

kiürítésével kapcsolatban. Elmondta továbbá, hogy a Vásárhelyi Pál kollégium nyári felújítása 

várhatóan a regisztrációs hétre befejeződik. Valamint elmondta, hogy minden kartól megkapta a 

kollégiumi mentori pályázathoz szükséges mentorszám igényeket az egyes kollégiumokba. 

Elmondta, hogy a következő félévtől kieső Nagytétényi úti Kollégium férőhelyeinek pótlására 

egyeztetett Csiki Tiborral (Kancellária Kollégiumok Igazgatóság). 

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

ösztöndíjakhoz kapcsolódó kiírásokat és dokumentumokat tekintette át a Belső Szociális Bizottság 
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és a Szenátus Szociális Bizottság segítségével. Elmondta továbbá, hogy az új szociális rendszer 

honlapjával kapcsolatos előkészületek elkezdődtek. 

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

Vermes Boldizsárral (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság) a Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj 

eredményéről. 

1.15. Nagy Edit beszámolt a Szenátus Tudományos Bizottság ülésén elhangzottakról. 

1.16. Gácsig Gergő beszámolt a sport területén történtekről. Tájékoztatta az EHK-t, hogy a 

MűMaraton egyetemi futóverseny és a II. BME Családi Sportfesztivál sikeresen lezajlott. 

Elmondta, hogy a sportszer pályázatok beérkeztek a meghosszabbított határidőre. 

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

Péterrel (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság) a költések állásáról.  

1.18. Gődér Vivien beszámolt a külügy területén történtekről. Elmondta, hogy a következő héten el 

fogja küldeni a Hallgatói Külügyi Testület SZMSZ tervezetét véleményezésre. 

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

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

a szakkollégiumi költések folyamatban vannak. 

 

2. Egyebek 

2.1. Az EHK egyhangúlag, 14-0-0 arányú szavazással Gácsig Gergőt delegálta a Doktorandusz 

Képviselet Tisztújításának Szavazási Bizottságába. 

2.2. Traxler Balázs elmondta, hogy véget ért az ERASMUS+ kiegészítő ösztöndíj igazolások leadása. 

Megköszönte az EHK tagjainak a dokumentumok kezelésében nyújtott segítséget. 

-Kiss Viktor megérkezett- 

2.3. Nagy Edit ismertette a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság válaszát a TJSZ módosítási 

javaslatokra. Az EHK megvitatta a válaszokat. 

2.4. Daku Dávid ismertette a HÖK Alapszabály tervezett módosítását, valamint az elmúlt hetek 

egyeztetéseinek eredményeit, amelyet az EHK megvitatott. 
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Következő EHK ülés: 2016. június 2. (péntek) 18:15 

 

Budapest, 2016. május 26. 

 

 

 

Lőrincz László Daku Dávid 

emlékeztetővezető elnök 

 


