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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2016. június 2-án tartott üléséről 

 

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

Krisztián Dávid, Lőrincz László, Lövei Dorottya, Markovics Petra, Nagy Edit, Nagy Renáta, Pekár 

Zoltán, Traxler Balázs, Vidák Miklós 

Kimentését kérte: Kun Levente Alex 

Késett:  

Hiányzott: 

Vendég: 

 

1. Beszámolók, előterjesztések: 

1.1. Daku Dávid köszöntötte a KJK HK új EHK delegáltját, Pekár Zoltánt és megkérte, hogy 

mutatkozzon be és mondja el terveit. 

1.2. Daku Dávid beszámolt a Vezetői Értekezleten történtekről. Elmondta, hogy tárgyalták az 

egyetemi tanári kinevezések MTA doktori címhez való kötéséről. Továbbá szó volt a GRADE 

rendszer tervezett bevezetéséről és lehetséges problémák kiküszöböléséről, valamint az egyetemi 

pályázati rendszer fejlesztéséről. Elmondta, hogy egyeztettek a TVSZ aktuális állásáról és 

megvitatták az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíj rendszerének bevezetését. 

1.3. Daku Dávid elmondta, hogy egyeztetett Dr. László Krisztinával (nemzetközi rektorhelyettes) és 

Szepessy Zsófiával (HKT menedzser) a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal érkező hallgatókról. 

Elmondta, hogy az ösztöndíjjal érkező hallgatók beilleszkedését az ESN fogja segíteni. 

1.4. Gácsig Gergő előterjesztette a Sportnormatíva felhasználás eredményét, melyet az EHK 

egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadott. 

1.5. Traxler Balázs előterjesztette a rendszeres szociális ösztöndíj pályázati kiírást a 2016/17/1. 

félévre, melyet az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban javasolt a Szenátus Szociális Bizottság 

számára kiírásra. 
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1.6. Traxler Balázs előterjesztette az alaptámogatás pályázati kiírást a 2016/17/1. félévre, melyet az 

EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányban javasolt a Szenátus Szociális Bizottság számára kiírásra. 

1.7. Markovics Petra beszámolt az alelnöki teendőiről. Elmondta, hogy a következő héten az EHK 

tagjai számára háttérszervezeti bejárást fog szervezni. 

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

jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy a Vezetői Értekezlet támogatta a TVSZ-szel kapcsolatos 

további munkát. Elmondta, hogy egyeztetett Bihari Péterrel (BME GPK dékánhelyettes) a 

különeljárási díjak rendszerének átalakításáról és a TVSZ-szel kapcsolatos további tennivalókról. 

Valamint elmondta, hogy átadásra kerültek a Műegyetem kiváló oktatója díjak az ünnepi Szenátus 

ülésén. 

1.9. Nagy Renáta beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy a KEFIR szerződés 

aláírásra került. Elmondta, hogy a mentori pályázatok kiírásra kerültek és kérte a karokat a 

megfelelő hirdetésre. Elmondta, hogy egyeztetett a nyári kollégiumi férőhelyekkel kapcsolatban 

Csiki Tiborral (Kancellária Kollégiumok Igazgatóság). Valamint, kérte az EHK tagjait, hogy 

véleményezzék a kollégiumi elégedettségi kérdőívet. 

1.10. Traxler Balázs beszámolt a szociális területen történtekről. Elmondta, hogy részt vett egy 

megbeszélésen a HÖOK képviselőivel és Dr. Tóth Jánossal (BME Közlekedésüzemi és 

Közlekedésgazdasági Tanszék) a szociális ösztöndíjakhoz szükséges távolságalapú pontrendszer 

átalakításáról. Valamint kérte az EHK tagjait, hogy véleményezzék a TJSZ 2. számú mellékletét. 

Elmondta, hogy egyeztetett Vermes Boldizsárral (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság) a szociális 

ösztöndíjakról. 

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

Péterrel (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság) a költések állásáról.  

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

bizottság a Sportnormatíva pályázatok bírálásával foglalkozott. Zajlik a Jó tanuló, jó sportoló és 

Egyetemi BME ösztöndíj díjátadó ünnepségének szervezése 

1.13. Nagy Edit beszámolt a Szenátus Tudományos Bizottság ülésén elhangzottakról. 
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1.14. Gácsig Gergő beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy a héten Sportnormatíva 

pályázat bírálásával foglalkozott. Elmondta, hogy szeretne kidolgozni egy rendszert a kollégiumi 

kondícionáló termek takarítására. Valamint elmondta, hogy a kollégiumi kondícionáló termekben 

szükséges felújítások folyamatosan zajlanak. 

1.15. Gődér Vivien beszámolt a külügy területén történtekről. Elmondta, hogy egyeztetett Szepessy 

Zsófiával (HKT menedzser) a Hallgatói Külügyi Testület SZMSZ-éről, a HKT tábor 

költségvetéséről és az eddig megvalósult költéseikről. 

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

a szakkollégiumi költések folyamatban vannak. 

 

2. Egyebek 

2.1. Az EHK egyhangúlag, 15-0-0 arányú szavazással Traxler Balázst delegálta a KJK HK 

tisztújításának szavazási bizottságába. 

2.2. Daku Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy Lábas István távozásával megüresedett a Pikkász felelős 

pozíció. A pozícióra Kiss Viktor jelentkezett. Az EHK egyhangúlag 15-0-0 arányban támogatta. 

 

 

Következő EHK ülés: 2016. június 9. (csütörtök) 18:15 

 

Budapest, 2016. június 2. 

 

 

 

Lőrincz László Daku Dávid 

emlékeztetővezető elnök 

 


