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1. Beszámolók, előterjesztések 

1.1. Daku Dávid üdvözölte Csányi Norbertet, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 

Kar újdonsült elnökét. 

1.2. Daku Dávid üdvözölte Szepessy Zsófiát, a Hallgatói Külügyi Testület menedzserét, 

és megkérte, hogy tartsa meg beszámolóját a testület elmúlt félévben végzett 

munkájáról. 

1.3. Szepessy Zsófia beszámolóját a tavaszi Külügyi Börze bemutatásával kezdte. 

Elmondta, hogy tavaszra változásokon esett át a rendezvény. Idén is az Állásbörzével 

együtt lett megrendezve, de egy sokkal egységesebb arculatot sikerült kialakítani. A 

résztvevő vállalatoknak idén először részvételi díjat kellett fizetniük, amelyet 

25.000Ft-ban határoztak meg. Ennek hatására 40-ről körülbelül 25 főre csökkent a 

résztvevők száma. Elmondta továbbá, hogy idén is sikeresen került megszervezésre a 

Cipősdoboz Akció, amely során leukémiás gyerekek juthattak sok ajándékhoz. 

Továbbá tájékoztatta az EHK tagjait arról, hogy a Külügyi ösztöndíjak pályázása és 

bírálása is a HKT honlapon keresztül került lebonyolításra. Ez a rendszer elsőre is 

sikeresnek bizonyult, különösebb probléma nélkül, zökkenőmentesen ment végbe a 

folyamat. Somogyi József hozzászólást intézett a témához, elmondta, hogy a HKT 

Alapszabály melléklete át lett vizsgálva, és megfelelőnek bizonyult. Daku Dávid 

szintén hozzászólt, elmondta, hogy a HKT költségvetési tervezete is rendben van. 

1.4. Daku Dávid beszámolt a Rektori Tanácson történtekről. Daku Dávid beszámolt a 

Vezetői Értekezleten történtekről. Elmondta, hogy az Államtitkárság feltérképezi az 

egyetemek kompetencia-térképét az esetleges későbbi együttműködések 

vizsgálatának céljából. Ezzel kapcsolatban a BME feladata feltérképezni a saját 

kompetenciáit, és felvenni a kapcsolatot a lehetséges partnerekkel. Továbbá 

meghallgatták Kökényesi László szervezetműködési jelentését 

Elmondta, hogy szó esett ismét az ÁSZ jelentésről, a Milánói EXPO-ról. Beszámolt 

egy dolgozó sajnálatos munkahelyi balesetét követő halálesetéről. Elmondta, hogy 

volt egy munkavédelmi egyeztetés, illetve szó esett a több állással rendelkező oktatók 



problémájáról. Beszámolt továbbá a Sportközpont igazgatói posztjának kérdéséről, 

illetve a Tüskecsarnok használatával kapcsolatos szerződés hiányáról. 

1.5.  Tompos Balázs beszámolt a múlt hétvégi HÖOK közgyűlésen történtekről.  

Elmondta, hogy a hétvége fő témája az új NFTV tervezet két sarkalatos pontja volt. 

Elmondta, hogy a HÖOK állásfoglalása az, hogy a félévenkénti minimális 

kreditmennyiséget az adott félév mintatantervi kreditjeinek 60%-ban javasolják 

megállapítani. A tisztségviselési időkorláttal kapcsolatban a definíciók pontos 

megfogalmazásán van a hangsúly. Elmondta továbbá, hogy még egy problémás 

területet találtak az ösztöndíjak támogatási időn kívüli kifizetését illetőleg. Elmondta, 

hogy emellett szó volt az internetes szavazások megvalósításáról. 

1.6. Daku Dávid kiegészítette az elmondottakat azzal, hogy a tisztségviselői időkorlát 

szeptember 1-től azonnal, felfutási idő nélkül kerül bevezetésre. 

1.7. Daku Dávid tájékoztatta az EHK tagjait, hogy május 15-én péntek 14
30

-kor EHK és 

EHDK ülést hív össze a befejezett HÖK, és HDÖK alapszabályok elfogadása 

céljából. 

1.8. Daku Dávid megkérte Görbe Richárdot és Krisztián Dávidot az öntevékeny körök, 

illetve a szakkollégiumok igényfelmérésének befejezésére a K171 hallgatói 

helyiséggel kapcsolatban. 

1.9. Daku Dávid megkérte a referenseket, hogy készítsenek teljesítményalapú 

beszámolót az utóbbi időszak munkájáról. 

1.10. Daku Dávid felkérte az EHK tagjait, hogy a telefonszámla tartozásuk rendezését a 

közeljövőben teljesítsék. 

1.11. Daku Dávid tájékoztatta az EHK tagjait, hogy a következő módosítandó szabályzat 

a TJSZ lesz. 

1.12. Daku Dávid tájékoztatta az EHK tagjait a MISZ eladásának helyzetéről. Jelenleg 

teljesítettük a Kancellária kéréseit, várjuk a továbbiakat. 

1.13. Daku Dávid tájékoztatta az EHK tagjait, hogy nyáron a balatonlellei táborban lesz 

egy HSZI megbízott, aki tábort vezeti. Elmondta továbbá, hogy az előzetes 

információk alapján a táborvezetői szobák használatára nem lesz jogosultságunk. 

1.14. Nagy Renáta előterjesztette a 2015. nyári kollégiumi kiírást, amelyet az EHK 

egyhangúan 14-0-0 arányban támogatta.  

- Ónodi Áron megérkezett - 

1.15. Nagy Edit előterjesztette a Jó tanuló, jó sportoló pályázat felszólalásainak bírálatát, 

amelyet az EHK egyhangúan 15-0-0 arányban támogatott. 

1.16. Molnár László előterjesztette a Versenysport pályázat kiírását, melyet az EHK 

egyhangúan 15-0-0 arányban támogatott. 

1.17. Daku Dávid ismertette Markovics Petra rendkívüli szociális ösztöndíj 

előterjesztését, amelyet az EHK egyhangúan 15-0-0 arányban támogatott. 

1.18. Daku Dávid előterjesztett javaslatát külső személy kifizetésére. 

1.19. Daku Dávid kérte az EHK tagjait, hogy emlékeztessék őt Szepessy Zsófia 

ösztöndíjpályázatának elfogadására. 

1.20. Somogyi József beszámolt az alelnöki teendőiről, és emlékeztette az EHK tagjait, 

hogy az aktuális időszak beszámolóinak kitöltési határideje május 17., vasárnap. 



Elmondta továbbá, hogy a leköszönő EHK képviselők búcsúvacsorája június 4-én 

lesz. 

1.21. Rácz Tamás beszámolt alelnöki tevékenyégéről. 

1.22. Rácz Tamás előterjesztette a Műhely újságíró és közösségi ösztöndíjak pályázatának 

eredményét, melyet az EHK egyhangúan 15-0-0 arányban támogatott. 

1.23. Németh Ákos Zoltán beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy 

érkezett egy dokumentum, miszerint jövőben a hallgatói jogviszony megszűnésével 

fog járni, ha egy hallgató hatodik alkalommal vesz fel egy tárgyat, és hatodik 

alkalommal sem sikerül teljesíteni. Szintén a hallgatói jogviszony megszűnésével fog 

járni, ha egy hallgató súlyozott tanulmányi átlaga 2.0 alá csökken a BSc negyedik 

szemeszterének, avagy az MSc második szemeszterének végén. Emellett ismertette a 

további, az Nftv végrehajtási rendeletének módosulásával lekövetendő TVSZ 

módosítási javaslatokat, melyekről a következő hetekben egyeztet az Oktatási 

Dékánhelyettesi Értekezlet. 

1.24. Nagy Renáta beszámolt a kollégiumi területen történtekről. Elmondta, hogy a TJSZ 

kollégiumokkal és kollégiumi mentorokkal foglalkozó részének módosítása 

elkészült. Megkérte az EHK tagjait, hogy a kollégiumi kérdőívet vizsgálják át. 

Elmondta továbbá, hogy egyeztetett Rémai Zsolttal a mentori férőhelyek, és a 

feltöltetlen kollégiumi helyeket témájában. Tájékoztatta az EHK tagjait, hogy 

lehetőségünk van szerződésmódosításra a Nagytétény úti Kollégium férőhelyeinek 

számának ügyében. Daku Dávid hozzászólásában javasolta, hogy erre ne kerüljön 

sor, többek között a várható kormányrendelet-módosítás következtében kialakuló 

bizonytalan helyzet miatt. 

1.25. Daku Dávid kérte az EHK tagjait, hogy amennyiben a kari Hallgatói Képviseletek 

szeretnének nyári időszakra előleget felvenni, minél előbb jelezzék ilyen irányú 

szándékukat. Tájékoztatta az EHK tagjait, hogy továbbra sincs egyetértés a HSZI-vel 

a leadott ösztöndíj pályázatok szükséges statisztikai mutatóinak ügyében. 

Valószínűleg nincs kellően szabályozva a terület. Tompos Balázs egyeztet a 

jogásszal az ügyben. 

1.26. Rácz Tamás jelezte, hogy az eredmények minden általa ismert statisztikai mutatóját 

ki fogja számolni, beleértve a második faktoriális momentumot is. 

1.27. Daku Dávid beszámolt a gazdasági területen történtekről.  

1.28. Nagy Edit tájékoztatta az EHK-t a pályázati területen történtekről.  

2. Egyebek 

2.1. Vidák Miklós tájékoztatta az EHK tagjait, hogy a doktorandusz tisztújítás sikeresen 

lezajlott. A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar új doktorandusz képviselője 

Mátrai Tamás, a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Szárnyas Gábor, míg a 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon Ben Evelin tölti be a továbbiakban ezt a 

pozíciót.  

2.2. Tompos Balázs elmondta, hogy egyeztet Keresztes Péterrel a HÖOK közgyűlés és 

vezetőképző költségeinek ügyében. 

 



Következő EHK ülés:    2015. május 21. (csütörtök) 17:15 

 

Budapest, 2015. május 14. 

 

Krisztián Dávid Daku Dávid 

Emlékeztetővezető Elnök 

 


