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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2016. június 23-án tartott üléséről 

 

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

Máté, Krisztián Dávid, Lőrincz László, Lövei Dorottya, Nagy Edit, Nagy Renáta, Pekár Zoltán, Traxler 

Balázs, Vidák Miklós 

Kimentését kérte: Görbe Richárd, Markovics Petra 

Késett:  

Hiányzott: 

Vendég: 

 

1. Beszámolók, előterjesztések: 

1.1. Daku Dávid köszöntötte a GHK új EHK delegáltját, Kovalovszki Mátét és megkérte, hogy 

mutatkozzon be és mondja el terveit. 

1.2. Daku Dávid beszámolt a Rektori Tanácson elhangzottakról, ahol szó volt az SZMR (Szervezeti és 

Működési Rend) tervezett módosításáról. Elmondta, hogy az SZMR módosítása miatt a Szenátus 

időpontját 2 héttel eltolták. Elmondta továbbá, hogy szó volt az TVSZ tervezetről. 

1.3. Daku Dávid elmondta, hogy egyeztetett Keresztes Péterrel (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság, 

igazgató) a hallgatói képviseletek beszámolóival kapcsolatban. 

1.4. Traxler Balázs előterjesztette a rendkívüli szociális ösztöndíj eredményét, mellyel az EHK 

egyhangúlag, 14-0-0 arányban egyetértett. 

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

jelenlegi állásáról. 

1.6. Nagy Renáta beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy megkapta a héten a 

FEKOSZ (Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége) kollégiummal kapcsolatos kérdőívét, 

amelyet kitöltött. Elmondta továbbá, hogy a Kancellár Úr aláírta a TJSZ 1. számú mellékletét. 

Elmondta, hogy a kollégiumi elégedettségi kérdőívet eddig több, mint 1000 hallgató töltötte ki. 
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Kérte, hogy a karok hirdessék a hallgatók körében a kérdőív kitöltését. Elmondta, hogy a 

kollégiumi mentor választás és a kollégiumi férőhely karok közti felosztása miatt rendkívüli EHK 

ülésre lesz szükség a következő héten. 

1.7. Traxler Balázs beszámolt a szociális területen történtekről. Elmondta, hogy egyeztetett Szabó 

Tamással az egységes szociális rendszerhez kapcsolódó fejlesztési munkáról, projekt ütemezésről 

és a fejlesztések költségéről. Elmondta, hogy egyeztetett Vermes Boldizsárral (Hallgatói 

Szolgáltatási Igazgatóság) a TJSZ 2. számú mellékletéről. 

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

Péterrel (Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság) a költések állásáról és a nyári táborokról. 

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

köztársasági ösztöndíj bírálásával kapcsolatban a dékánokkal. Elmondta, hogy elkezdte az őszi 

pályázatok előkészítését, amelyekkel kapcsolatban kérte a karokat, hogy küldjék el a megfelelő 

dokumentációkat. 

1.10. Gácsig Gergő beszámolt a sport területén történtekről. Elmondta, hogy egyeztetett Dévay 

Katával (BME Kancellária Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága) a kollégiumi 

edzőtermek felújítási munkálatairól. Elmondta, hogy megérkeztek a szükséges eszközök és 

tisztítószerek. Elmondta továbbá, hogy egyeztetett a nyári használati díjak összegéről. 

1.11. Gődér Vivien beszámolt a külügy területén történtekről. Elmondta, hogy kedden egyeztetni fog 

Szepessy Zsófiával (HKT menedzser) a HKT jövőbeli terveiről. 

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

a szakkollégiumi költések folyamatban vannak. 

2. Egyéb: 

2.1. Daku Dávid kérte az EHK tagjait, hogy egyeztessék a nyári időbeosztásukat a megfelelő nyári 

munkavégzés érdekében. 
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Következő EHK ülés: 2016. június 27. (hétfő) 12:00 

 

Budapest, 2016. június 23. 

 

 

 

Lőrincz László Daku Dávid 

emlékeztetővezető elnök 

 


