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Beszámoló 
Domaniczki Viktória 
Kommmunikaciófelelo's 

Beszámolási idOszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

Ulések és bizotiságok 

• 2020.01.06.— HK 616s 

• 2020.01.13.— HKüIés 

• 2020.01.14.— Stratégiai bizottsági ülés 

• 2020.01.20.— HKülés 

• 2020.01.21. -  Gólyatanáccsal kapcsolatos stratégiai bizottsági ülés 

• 2020.01.22. -  PR Bizottsági ülés 

• 2020.01.27.— HKülés 

• 2020.01.30. -  RendkIvüli HK ülés 

Poszthoz kötödö feladatok 

• ElkészItettem ajanuár 6-ai, ajanuár 13-al, ajanuár 20-ai és ajanuár 27-ei ülések 
emlékeztetôjét. 

• Hallgatói megkeresésekre válaszoltam az Erasmus pályázattal es egyéb témákkal 
kapcsolatban. 

• Folyamatosan frissItettem a Hallgatoi Képviselet honlapját. 

• Folyamatosan frissItettem a Hallgatoi Képviselet facebook oldalát. 

• AdminisztratIv tevekenységeket láttam ci a HallgatOi Képviselet facebook 
csoportj ában. 

• Több Izben egyeztettem Görömbölyi Vandával, Nagy Márióval és Keindi Lucával az 
Educatio KiállItással kapcsolatban. 

• Az Educatio KiállItás lebonyolItásában segédkeztem. 

• A Szakirányválasztó Forum nevü esemény promóciójával és lebonyolItásával 
foglalkoztam. 

• Az Eves Kiajánlóval és a Kari Napok kiajánlójával kapcsolatban egyeztettem a 
Képviselettei és SzIjártO Zoltánnal. 

• OperatIv megbeszélésen vettem részt a kar egyik lehetséges partnerével. 

• Egyeztettem a Knorr-Bremsevel a cég és a kar egyuttmükodesevel kapcsolatban. 

• Henz Akossal egyeztettem a Kan Napok promóciós tervével, valamint a kar egyik 
iehetséges partnerével kapcsolatban. 

• A KTH hIrlevelének véieményezésévei fogiaikoztam. 

• OperatIv rnegbeszélésen vettem részt Kerényi Dáviddal és Göntér Abellel. 

Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem 

Közlekedésmérnoki és Jrmuimérnöki Kar 

1114 Budapest, Bartok Bela tt 17. fsz. 3-6. 

info(kozlekkar.hu  
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MU E G Y E T E M 1782 

Beszámoló 
Domaniczki Viktória 
Kommmunikációfeleló's 

Beszámolási idOszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

Projektek, vátlalások 

• OperatIv megbeszélésen vettem részt Nagy Viktóriával az Erasmus+ pályázat 
promóciójával kapesolatban. 

• Görömbölyi Vandával egyeztettem a kar megjelenéseivel kapesolatban. 

• OperatIv megbeszélésen vettem részt Nánási Beatrixszal az instagram oldallal 
kapesolatban. 

• A HK TimeLine frissItésével foglalkoztam. 

• MSc pótfelvételi elbeszélgetésen vettem részt. 

• A Kari Tanulmányi Bizottság pottagjakényt a bizottsagba érkezô kérvények 
bIrálásával foglalkoztam. 

Ertékelés 

Ulések és bizottságok: 
	

36 pont 
Ertékelt feladatok: 
	

95 pont 
Az elnyert ösztöndIj mértéke a fenti idöszakra: 

	
47 500 Ft 
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Budapesti M(iszki és Gazdaságtudományi Egyetem 	 1114 Budapest, Bartok Bela 6t 17. fsz. 3-6. 
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MU E G Y E T E M 1782 

Beszámoló 
Dovicsin Peter 
EHK delegált 

Beszámolási idôszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

Ulések és bizottságok 

• 2020.01.06.— HKülés 

• 2020.01.13.— HKülés 

• 2020. 01. 20. - HK ülés 

• 2020. 01. 27. - HK ülés 

• 2020. 01. 30. - RendkIvUli HK ülés 

Poszthoz kötödö feladatok 

• Folyamatosan tájékoztattam a képviseletet az EHK-ban folyó munkáról, az aktuális 
feladatokról, határidôkrôl 

Projektek, vállalások 

• 2020. január 15. - Személyes egyeztetés Horváth Bencével a képviselet müködésérôl 
és jövöjérôl 

Ertékelés 

Ulések és bizottságok: 	 27 pont 
Ertékelt feladatok: 	 37 pont 
Az elnyert ösztOndIj mértéke a fenti idöszakra: 	 18 500 Ft 

	

Budapesti M,iszaki és Gazdasgtudomanyi Egyetem 	 1114 Budapest, Barták Bela 6t  17. fsz. 3-6. 

	

Közlekedésmérnöki és J6rmOm6rn6ki Kr 	 info@kozlekkar.hu
hk  Hallgatói KéDviselet 	 www.kozlekkar.hu  



Beszámoló 
Grizák Mate 

Juttatási-térItésifeleló's 

Beszámolási idöszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

Ulések és bizottságok 

• 2020. 01. 06. - HK ülés 

• 2020.01.08.— KSZBü1és 

• 2020.01.13.— HK 516s 

• 2020.01.20.— HKülés 

• 2020.01.23. -  ESZB ülés 

• 2020.01.27.— KPBülés 

• 2020.01.27.— HKülés 

• 2020.01.30. -  RendkIvüli HK ülés 

Poszthoz kötôdô feladatok 

• Felkészitettem a Kari Diákjóléti Bizottság tagjait a birálói vizsgájukra 

• Hallgatoi megkeresésekre válaszoltam 

Proj ektek, vállalások 

• Részt vettem a Gólyatábor lehetséges helyszIneinek felkeresésébenjanuár 25.-en 

• Részt vettem a Külsö Iroda felüjItási munkálataiban 

Ertékelés 
Ulések és bizottsagok: 	 32,75 pont 
Ertékelt feladatok: 	 52,75 pont 
Az elnyert ösztöndIj mértéke a fenti idöszakra: 	 26 375 Ft 
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Budapesti Maszaki és Gazdasgtudomnyi Egyetem 1114 Budapest, Bartok Bela 6t 17. fsz. 3-6. 

Közlekedésmérnöki és Jarmamérnoki Kar 	 info@kozlekkar.hu  
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M tiE 	G Y E T E M 1782 

Beszámoló 
Haász Alida Blanka 

Kollégiumifelelo's 

Beszámolási idöszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

Ulések és bizottságok 

• 2020. 01. 05. - Stratégiai bizottság ülés 

• 2020.01.06. -  HK ülés 

• 2020.01.13.— HKülés 

• 2020.01.15.— KKB 

• 2020.01.20.— HKülés 

• 2020.01.21.— Stratégiai bizottság ülés 

• 2020.01.27.— HK 516s 

• 2020.01.30. -  RendkIvuli UK ülés 

• 2020.01.31.— KBülés 

Poszthoz kötödö feladatok 

• Folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés: 
o a kollegium gondnokával a költözésekkel, változásokkal és a kollégium 

mindennapi ügyeivel kapesolatban 
o a kollégiumi mentorokkal a hallgatói problémákkal, megkeresesekkel, 

mindennapi ügyekkel kapesolatban 
o a kollégium portásaival a portai rendszerrel, a kollégium mindennapi ugyeivel 

es történéseivel kapesolatban, folyamatos információátadás 
o a többi KI-IK kollegiumi felelösével és az EUK Kollégiumi referensével. 

• OperatIv megbeszélest tartottam Galamb Emesével. 

• OperatIv megbeszelést tartottam Kersity Milánnal. 
• WC presst töltöttem. 

• A kollégiumban adódó problémák elhárItását végeztern. 

• Véleményeztem az EKFSZ-t. 

• A kollégiumi mentor posztra jelentkezök kiválasztásãval foglalkoztam: 
o elkészItettem, megIrattam velük, illetve kijavItottam a tudásfelmérö tesztet, 
o felkészültem a meghallgatásukra, 
o az eredményeket továbbItottam a megfelelö szerveknek, az érintetteket 

kiértesItettem. 

• 2020. 01. 1 5-6n operatIv megbeszélesen vettem részt Uorváth Bencével. 
• A Knorr-Bremsével való egyuttmflkodéssel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt. 
• Az üj igényeknek megfelelöen módosItottam a kollégiumi felvételi eljáráshoz 

szukséges ürlapot KEFIR-ben. 

• Személyesen egyeztettem Nagy Gáborral, Németh Akossal és Garbai Adámmal a 
kollégium állapotáról. 



Beszámoló 
Haász Alida Blanka 

Kollégiumifeleló's 

Beszámolási idôszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

• Szakirányválasztó fórumon vettem rész. 

• A HK TimeLine töltésével foglalkoztam. 

• LebonyolItottam a kollégiumi felvételi eljárást: 

o a megadott adatok alapján rangsoroltam a hallgatokat, 
o a szükséges szervezeteken átfuttattam a felvételi eljárás eredményét, 
o elvégeztem az adminisztrativ teendöket az eredmény hirdetésével 

kapesolatban, 
o elkészItettem az aktuálissá vált Iistákat. 

Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

Proj ektek, vállatások 

• Részt vettem a tárgyaló átrendezésében. 

• Berendeztem a Társas sarkot Károlyi Gergö segItsegével. 

• Részt vettem PolIák Zsombor bemutatkozó estjén. 

Ertékelés 

Ulések és bizottságok: 
	

37 pont 
Ertékelt feladatok: 
	

126,75 pont 
Az elnyert ösztöndIj mértéke a fenti idöszakra: 

	
63 375 Ft 
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Budapesti MCiszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 	 1114 Budapest, Bartok Bela t 17. fsz. 3-6. 

	

Közlekedésmérnöki és Jármümérnöki Kar 	 info@kozlekkar.hu  

	

F-Iallgatoi Képviselet 	 www.kozlekkar.hu  
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MU E G Y E T E M 1782 

Beszámoló 
Henz Akos 

Rendezvenyfeleló's 

Beszámolási idôszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

tilések és bizotlságok 

• 2020. 01. 05. - Stratégiai bizottsági ülés 

• 2020.01.06.— HKülés 

• 2020.01.07. -  RB ülés 

• 2020.01.13.— HKülés 

• 2020.01.20.— HKülés 

• 2020.01.22.— RBülés 

• 2020.01.27.— HKülés 

• 2020.01.30. -  RendkIvüli HK ülés 

Poszthoz kötödô feladatok 

• Kerényi Dáviddal és Horváth Bencével egyeztettem a regisztrációs heti program 
ötletek megvalósIthatósagarol 

• Gólyatábor helyszInválasztással kapcsolatosan tevékenykedtem: 
o Egyeztettem a mezökövesdi Zsóry Zsibongo táborral 
o Szolnoki ifjüsági tábor munkatársaival egyeztettem a gólyataborral 

kapcsolatban 
o Balatonakali ifjüsági táborral egyeztettem a gólyatáborral kapcsolatban 
o Szigetszentmártoni ifjüsági táborral egyeztettem a gólyataborral kapcsolatban 
o Gólyatábor helyszInbejárást készItettem elö és bonyolItottam le 
o Gombás Bálinttal és Binder Vanesszával egyeztettem további golyatabor 

helyszInek kiválasztási szempontrendszerérol 

• Gólyatanáccsal kapcsolatban egyeztettem Keindi Lucával és Horváth Bencével 
• Lovasi Milánnal egyeztettem a HaBár féléves nyitva tartásával kapcsolatban 
• Rendezvényszervezo Bizottságba való tagfelvétellel kapcsolatos teendöket láttam el 
• Regisztrácios heti rendezvények elökészItésével foglalkoztam 

• OperatIv megbeszéléseket folytattam a 2019-es Rendezvényszervezo Bizottság 
tagjaival 

• Kerényi Dáviddal egyeztettem a Kraft Szakestély itairendelésével kapcsolatban 

• Haasz Alidával egyeztettem a kollegiumi ingyenes éjszakák idöpontjaival 
kapcsolatban 

• Domaniczki Viktóriával egyeztettem a Kari Napok promóciós tervéröl és esetleges 
szponzorációs lehetöségekröl. 

Projektek, vállalások 

• A Szakirányválasztó forum üj koncepcióját véleményeztem 

	

Budapesti M(iszaki ës Gazdaságtudomnyi Egyetem 	 1114 Budapest, Bartok Bela tt 7. fsz. 3-6. 

	

Közlekedésmérnoki és JrmQmérnoki Kar 	iik 	info(ThkozIkkr.hu 



Beszámoló 
Henz Akos 

Rendezvenyfeleló's 

Beszámolási idôszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

• A MUHASZ gazdálkodási utasItás tervezetét véleményeztem 

• A Hallgatói Képviselet tudásrögzitési projektjének kapcsán tevékenykedtem 

• OperatIv megbeszelest folytattam Horváth Bencével 

• Kerényi Dáviddal és Horváth Bencével elkészItettem a Hallgatoi Képviselök aktuális 
idószakainak értékelését és a képviselet gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket 
vitattunk meg 

Altalános elnökhelyettesi feladataimat láttam el 

Eitékelés 

Ulések és bizottságok: 	 36pont 
Ertékelt feladatok: 	 118,5 pont 
Az elnyert ösztöndIj mértéke a fenti idöszakra: 	 59 250 Ft 
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Budapest! MIszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 	 1114 Budapest, Bartók Bela üt 17. fsz. 3-6. 

	

Közlekedésmérnoki és Jrmimérnöki Kar 
	

info@kozlekkar.hu  

	

HaIIgatói Képviselet 
	

www.kozlekkar.hu  
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Beszámoló 
Horváth Bence 

Elnök 

Beszámolási idOszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

Ulések és bizottságok 

• 2020.01.06. -  HK ülés 

• 2020.01.13. -  Strategiai bizottsági ülés, félévkezdö mulatság 

• 2020.01.13.— HKülés 

• 2020. 01. 14. -  Stratégiai bizottsági ülés, szakirányválasztó forum 
• 2020. 01. 16.— Elnöki értekezlet 

• 2020.01.20.— HKülés 

• 2020.01.22.— RBülés 

• 2020.01.27. -  Stratégiai bizottsági Ulés, félévkezdö mulatság 
• 2020.01.27. -  Stratégiai bizottsági Ulés, KTB elvek 

• 2020.01.27. -  HK ülés 

• 2020.01.30. -  RendkIvüli HK ülés 

Poszthoz kötödö feladatok 

• Altalános elnöki feladataimat láttam el: 
o Folyamatosan koordináltam a HK munkáját, ugyeltem a feladatok határidöre 

történö elvégzésére. 
o Folyamatosan tájékoztattam a képviseletet az aktuális ugyekröl, teendökröl 
o Elvégeztem a HK üléseiröl készItett emlékeztetökkel kapcsolatos 

adminisztratIv feladatokat. 
o Iktatással kapcsolatos feladatokat láttam el. 
o ElkészItettem az aktuális idöszak HK Ulëseinek napirendjeit. 
o Folyamatosan tartottam a kapcsolatot illetve egyeztettem az EHK-val és a 

KHK elnökökkel 
o Kapcsolatot tartottam a Dékáni Hivatallal, Dékán IiJrral és a 

Dékánhelyettesekkel 
o Kapcsolatot tartottam a HSZI munkatarsaival 

• Henz Akos és Kerényi David segItségével elkészItettem a Hallgatói Képviselök 
aktuális idöszakainak értékelését. 

• ElkészItettem a Közéleti ösztöndIj aktuális idöszakának bIrálatát 

• ElkészItettem a Hallgatoi Képviselet ösztöndIj dokumentációját. 

• ElkészItettem a Közéleti ösztöndIj dokurnentációját. 

• Honlap frissItési es egyéb adminisztratIv feladatokat láttam el 

• Domainkezelésj feladatokat láttam 

• Folyamatosan tájékoztattam a képviseletet az aktuális tudnivalókról, határidökröl, 
teendökröl 

	

Budapesti Miszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 	 1114 Budapest, BartOk Bela t 17. fsz. 3-6. 

	

Közlekedésmérnökj és Jármtuimérnöki Kar 	 info@kozlekkar.hu  
HlIOfSi K4r,k.I.f  
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MU E G Y E T E M 1782 

Beszámoló 
Horváth Bence 

Elnök 

Beszámolási idöszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

• Hivatalos levelekre válaszoltarn határidôre, illetve az ezekkel kapcsolatos teendöket, 
tájékoztatásokat végeztem el 

• OperatIv megbeszéléseken vettem részt képviselökkel 

• MSc felvételi elbeszélgetésen vettem részt 

• HK ZH felkészUlési alkalmakon vettem részt, illetve egy alkalommal felkészItôt 
tartottam a képviseloknek 

HK ZH felkészülés érdekében elkészItettern a felkészülési ütemtervet és 
nyomonkovetö táblázatot 

• ElkészItettern a Tanácskozási jogü tagság felvételi pályázatát 

• ElkészItettem az Oktatásfejlesztési koordináton pályázatot 

• Részt vettem az üj EHK elnökjelölt bernutatkozó fórumán 

• Igazolásokat állItottam ki Erasmus+ pályázatra jelentkezôk szárnára a kari közéletben 
végzett tevékenységröl 

• Tantervfelülvizsgálattal kapcsolatban egyeztettem Göntér Abellel 

• A KJK HK Továbbkëpzô hëtvégéjével kapcsolatban tevékenykedtem 

• Médiatáborral kapcsolatos egyeztetés és ügyintézés 

• Haász Alidával egyeztettem a fantornlakók szankcionálásának lehetôségérôl 

• A MUHASZ gazdálkodási rend és a Támogatási Rend tervezeteit véleményeztem 

• Moodle hozzáférési jogosultságokkal kapcsolatban egyeztettem a kezelökkel 

• Mechanika I. vizsgáival kapcsolatos problérnákról egyeztettem: 
o A hallgatói képviselet tagjaival és a tanácskozási jogü tagjeloltekkel 
o Dr. Lovas László tanszékvezetövel több Izben 
o Dr. Gáti Balázs elöadóval 
o Dr. Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettessel 

• Tanulrnányi ösztöndIjosztással kapcsolatos nyilatkozatok frissItése az üj 
ösztöndIjosztási elvek szerint 

• MISZISZ rnunkatársaival egyeztettem a hirdetési lehetôségekröl 

• Tanácskozási jogü tagjelöltekkel projektlistájának összeállItása és a feltöltés 
koordinálása 

• Henz Akossal és Kerényi Dáviddal foytattarn operatIv rnegbeszélést a regisztrációs 
heti prograrnötletek megvalósIthatóságáról 

Projekiek, vállalások 

• A Tárgyaló ülések megtartására alkairnas átrendezését szerveztern és vettem részt 
azon 

• Felkészülési alkalmat tartottarn a Tanácskozási jogü tagjelöltek szárnára 
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MU EGYETE M 1782 

Beszámoló 
Horváth Bence 

Elnök 

Beszámolási idôszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

Részt vettem a Szakirányválasztó Fórumon, illetve az azzal kapcsolatos operatIv 
teendökkel foglalkoztam 

• Részt vettem az üjevi állófogadáson és a közben megtartásra kerülô EHK ulésen 

• A 2020-as rendezvénynaptár leadásával kapcsolatban tevékenykedtem 

• A Knorr-Bremse munkatársaival kollégiumi bejáráson vettem részt Domaniczki 
Viktóriával és Haász Alidával 

• A HK tudásátadását segItö HK TimeLine feltöltésével foglalkoztam 

• Részt vettem a Gólyatábor lehetséges helyszIneinek felkeresésében január 25-en 

• Segédkeztem a Hallgatói Képviselet irodájában a hallgatóbarat komyezet 
kialakItásában. 

KTB tagjaként a beérkezö kérvények birálatával foglalkoztam. 

• Személyesen egyeztetésen vettem részt Nagy Gáborral, Németh Akossal és Garbai 
Adammal, Csiki Tiborral és többekkel, a kollégiumok igazgatásának kancellárián 
belüli átszervezésével kapcsolatos helyzet okán. 

• Gólyatanáccsal kapcsolatban egyeztettem Keindi Lucával és Henz Akossal 

Ertékelés 

CJlések és bizottságok: 
	

48 pont 
Ertékelt feladatok: 	 208 pont 
Az elnyert ösztöndIj mértéke a fenti idöszakra: 	 104 000 Ft 
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Budapesti Miszaki és Gazdasgtudomnyi Egyetem 1114 Budapest, Bartok Bela it IT fsz. 3-6. 

	

KOzlekedésmérnoki és Jármümérnöki Kar 	 info@kozlekkar.hu  

	

HaIgatoi Képviselet 	 www.kozlekkar.hu  
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Beszámoló 
Keindi Luca 

Tankör-, és utánpótlásfelelo's 

Beszámolási idöszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

Ulések és bizoliságok 

• 2020. 01. 05. - Stratégiai Bizottsági ülés 

• 2020.01.06.— HKülés 

• 2020.01.07. -  MG ülés 

• 2020.01.13. -  HK ülés 

• 2020.01.14. -  Stratégiai Bizottsági ülés 

• 2020.01.20. -  HK ülés 

• 2020.01.21.— Stratégiai Bizottsági ülés 

• 2020.01.21. -  Stratégiai Bizottsági ülés 

• 2020.01.27.— HKülés 

• 2020.01.28. -  Stratégiai Bizottsági ülés 

• 2020.01.28. -  Stratégiai Bizottsági ülés 

• 2020.01.30. -  RendkIvuli HK ülés 

Poszthoz kötOdö teladatok 

• Mentor értékelökkel kapcsolatos operatIv tevékenységek 

• Educatio 
o Folyamatos egyeztetés a Mentor Gárdával és Hallgatói képviselettel 
o A kiállItásra való felkészülés es tudásátadás a hatályban lévö felsöoktatási 

felvételi eljárásról szóló Kormányrendelet alapján 
o A kiállItás elsö napján való kipakolás, rendezvény lebonyolItásának 

koordinálása kari oldalrOl 
o A kiállItás utolsó napján való elpakolás, rendezvény lebonyolItásának 

koordinálása kari oldalról 

• EPI tananyag frissItése, kihirdetése 

• Szakirányválasztó forum 

o Egyeztetés a Hallgatói Képviselettel az esemény kivitelezését illetöen 
o Mentor Gárda szakiranyos tagjaival való megbeszélés a program menetérôl, 

kivitelezéséröl 

o Vasüti közlekedési folyamatok szakirányos hallgatók megkeresése a szakirány 
képviselésével kapcsolatban 

o További szakirányos hallgatók felkeresése, és többszön egyeztetés a 
rendezvény lefolyása elött 

• Gólyatanács 

o Hallgatoi Képviselettel való egyeztetés a kivitelezésröl 
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Beszámoló 
Keindi Luca 

Tankör-, és utánpótlás feleló's 

Beszámolási idôszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

o OperatIv egyeztetés Lévai Tamással az ontevékeny körök szerepéröl a 

rendezvényen 

o Körvezetókkel es Lévai Tamással való egyeztetés a rendezvényen való 

megjelenés lehetôségéröl 

o Egy közös platform létrehozása a teendôk, határidôk, felelösök, eszközlista 

vezetésére és ennek folyamatos feltöltése, ellenörzése 

o Promóciós terv készItése 

o OperatIv megbeszélés Nagy Fruzsinával a Rendezvényszervezö Bizottság 

szerepéról es feladatuk opcióiról és ezek kivitelezéséról 

o Bizottságok kUlönbözö feladatainak es azok kivitelezésének tervének 

elkészItése 

o Egyeztetés az esemény jutalmazását illetóen Kerényi Dáviddal és Domaniczki 

Viktóriával 

o Egyeztetés a Müteremmel az eseményt illetö körhöz kapcsolódó 

tevekenységekról 
a Esemény pontozási rendszerének ellenörzése 

Projektek, vállalások 

ME vizsgát érintö kérdóIv véleményezése 

• Operativ megbeszélésen vettem részt Horváth Bencével a HK jövöjével kapcsolatban 

• Igenyfelméró ürlap véleményezése 

• HK Timeline elsókörös ellenörzése és feltöltése 

• Folyamatos egyeztetések Nánási Beával, Németh Adriánnal és Józsa Alexszel 

Ertékeks 

Ulések es bizottságok: 
	 49,5 pont 

Ertékelt feladatok: 
	 108,5 pont 

Az elnyert ösztöndIj mértéke a fenti idôszakra: 
	 54 250 Ft 
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Beszámoló 
Kerényi David 

Gazdaságifelelôs 

Beszámolási idOszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

Ulések és bizottsãgok 

• 2020. 01. 05. - Stratégiai bizottsagi ülés 

• 2020.01.06.— HKülés 

• 2020.01.13.— HKülés 

• 2020.01.23.— KGB ülés 

• 2020.01.27.— HKülés 

• 2020.01.27. -  Stratégiai bizottsági ülés 

• 2020.01.30. -  RendkIvüli HK ülés 

Poszthoz kötôdö feladatok 

• Elkészitettem a Gyürüavató szakestély elszámolását és személyesen is elszámoltam 

Orbán Balázzsal 

• Felulvizsgáltam a MUHASZ képviselöi által küldött elszámolást a kari Gólyatáborral 

kapesolatosan 

• A Kraft szakestély szervezési munkálataival foglalkoztam: 

o ElkészItettem a szakestély költségvetésének tervezetét. 

o ElkészItettem az online jegyértékesItés leIrását és egyeztettem az online felület 

kialakItásáról Cseh Attilával 
o Többször egyeztettem Horvãth Bencével és Henz Akossal az italbeszerzéssel 

kapcsolatos kérdésekröl 

• Lévai Tamással és Kersity Miláimal egyeztettem az öntevékeny körök egységes 

megjelenéséért felelös ruházat beszerzésével kapcsolatos teendökröl 

• Henz Akossal és Horváth Bencével folytattam operatIv megbeszélést a regisztrációs 
heti programötletek megvalósIthatóságáról 

• Egyeztetéseket folytattam több jelenlegi és korábbi kepviselövel az idei Gólyatábor 

helyszInének lehetöségeiröl 

• Igényfelmérö kérdöIvet készItettem a regisztrációs hét programjaival kapesolatosan 

• Atnéztem és véleményeztem a MUHASZ Gazdálkodási Szabályzatot 

• Atnéztem és véleményeztem a Támogatasi Rendröl szóló szabályzatot 

• Bemutattam Delceg Petrának a posztomhoz kötödö feladatokat és egyeztettunk a 

jövendöbeli proj ektekröl 

• Henz Akos és Horváth Bence segitségével elkészItettem a Hallgatoi Képviselök 

aktuãlis idöszakainak értékelését és a képviselet gazdaságával kapcsolatos kérdéseket 

vitattunk meg 

• ElkészItettem a posztátadáshoz szükséges Irásos leIrások Szakestélyekre vonatkozó 

részét 

Budapesti MuszakiéscazdaságtudornányiEgyetem 	 1114 Budapest, Bartok Bela 6t 17. fsz. 36. 



kiki inn 	ia1iLJjilU.rWw 

fl 
	1q 

MU E G Y E T E M 1782 

Beszámoló 
Kerényi David 

Gazdasagifelelôs 

Beszámolási idöszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

Proj ektek, vállalãsok 

• Irodavezetöi feladataimmal foglalkoztam: 

o Folyamatosan ellenöriztem az irodai asszisztensek munkaóráiról szóló 
táblázatot, és jeleztem nekik az esetleges hiányosságokat. 

• A KTB tagj aként részt vettem a beérkezö kérvények bIrálatában. 

• OperatIv megbeszélést folytattam Horváth Bencécel a képviseletjovöbeli 
stratégiáj áról 

• Részt vettem a Pollák Zsombor által tartott fórumon 

• Részt vettem a Hallgatói Képviselet irodájában a hallgatóbarat környezet 
kialakItásában. 

Ertékelés 

Ulések es bizottságok: 
	

27 pont 
Ertékelt feladatok: 	 80 pont 
Az elnyert ösztöndIj mértéke a fenti idöszakra: 	 40 000 Ft 

TEDESME 0  
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Budapesti Maszaki és Gazdaságtudornnyi Egyetern 	 1114 Budapest, Bartok Bela üt 17. fsz. 3-6. 



Beszámoló 
Kocsi József 

Oktatási és tanulmányifeleló's 

Beszárnolási idôszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

Ulések és bizotts'ãgok 

• 2020. 01. 05. - Stratégiai bizottsági ülés 
• 2020.01.06.— HKUlés 
• 2020.01.20. -  HK ülés 

• 2020.01.21.— Stratégiai bizottsági Ulés 
• 2020.01.27.— Stratégiai bizottsági ülés 
• 2020.01.27. -  HK ülés 

• 2020.01.30. -  RendkIvüli HK Ulés 

Poszthoz kötôdö feladatok 
• A kari honlapon közzétett tantárgyi adatlapok aktualizálásával foglalkoztarn. 

o Mészáros Ferenc oktatási dékánhelyettessel egyeztettern az aktuális 
követelrnényekkel kapcsolatosan. 

o Felrnérö kérdöIvet készItettern az Anyagrnozgato gépek és eszközök 
szintfelrnérö idöpontjáról. 

o Bohács Gáborral egyeztettern az idöpontokkal kapcsolatban. 
• Bede Zsuzsannával egyeztettern a Logikai hálózatok keresztféléves indItásárOl. 
• A TVSZ változtatásokat vélernényeztern. 

• Lovas Lászlóval egyeztettern a Járrnü vázszerkezetek tárgy kiIrásáról. 
• Lovas Lászlóval egyeztettern a Jármü és hajtáselernek II. vizsgaidöpont rnódosItásával 

kapcsolatban. 

• KTB tagj aként a beérkezö kérvények bIrálatával foglalkoztarn. 
• Oktatásfejlesztési koordinátori pályázati felhIvást vélernényeztern 
• Oktatási anyagot készItettern, és oktatást tartottarn a TVSz-böl. 
• Hallgatói rnegkeresesekre válaszoltarn. 

Proj ektek, vállalãsok 

• WC-press vélernényezésével foglalkoztarn 

• OperatIv elbeszélgetésen vettern részt Horváth Bencével 
• Educatio kiállItáson vettern részt 

• Segédkeztern a Hallgatoi Képviselet irodájában a hallgatóbarát környezet 
kialakItásában. 

• Msc szóbeli felvételi elbeszélgeteseken vettern részt, mint Bizottsági tag 



Beszámoló 
Kocsi József 

Oktatási is tan ulmányifeleló's 

Beszámolási idOszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

Ertékelés 

Ulések es bizottságok: 	 25 pont 
Ertékelt feladatok: 	 62,5 pont 
Az elnyert ösztöndIj mértéke a fenti idöszakra: 	 31 250 Ft 

ETt MSZAKi 
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Budapesti Miszaki es Gazdaságtudomnyi Egyetem 

Közlekedésmérnökj es Jármümérnöki Kar 

Hallgatói Képviselet 

1114 Budapest, Bartok Bela 6t  17. fsz. 3-6. 

hk 	info@kozlekkar.hu  

www.kozlekkar.hu  
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Beszámoló 
Lévai Tamás Adam 

Kozeletifeleló's 

Beszámolási idöszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

Ulések és bizottságok 

• 2020. 01. 06. - HK ülés 

• 2020.01.13. -  HK Ulés 

• 2020.01.20. -  HK ülés 

• 2020.01.21.— Gólyatanáccsal kapcsolatos stratégiabizottsagi ülés 

• 2020.01.27. -  Tantervváltással kapcsolatos stratégiai bizottsági ülésen vettem részt 
• 2020.01.27.— HKülés 

• 2020.01.28. -  Gólyatanáccsal kapcsolatos stratégia bizottsági ülés 

• 2020.01.30. -  RendkIvüli HK ülés 

• 2020.01.30. -  Kollégiumi Bizottsági ülésen vettem részt 

Poszthoz kötödö feladatok 

• A BGK Közéleti és Teremigénylö naptár ellenörzésével foglalkoztam. 

• Kapcsolatot tartottam az ontevékeny körök vezetöivel. 

• A kollégiumi elhelyezéshez beszámItó közosségi pontokkal foglalkoztam 
o BIrálható anyag készItése 
o BIrálás es egyeztetes a kör- illetve bizottságvezetôkkel 
o Egyeztettem Németh Akossal a TisztiijItó Szavazás résztvevOinek listájáról 
o Elözetes eredmény elkészItése 
o Beérkezö felszólalások kezelése 
o Vegleges eredmény elkészItése 

• Evértékelö elbeszelgetest tartottam az Ontevékeny körök vezetöinek 

• Ontevkön pólókkal kapcsolatban egyeztettem a körvezetökkel 

• Boros Zoltánnal es Horváth Bencével egyeztettem a godi Médiatáborral kapcsolatban 

• Egyeztettem a Képviselettel és a Baross Sport Clubbal a HSB-re érkezö eseményekrol 

• A kollégiumi kozosségi pontok szabályzatának és anriak mellékietének módosItásával 
foglalkoztam 

Projek(ek, '11a1ások 

• 2020.01.08. - Kocsi Józseffel egyeztettem a Jármü- és hajtáselemek II tárgy 
vizsgaidöpontj ainak áthelyezési lehetöségéröl 

• Segédkeztem a Hallgatói Képviselet irodájában a hallgatobarat környezet 
kialakitásában. 

• 2020.01.22 - A HK TimeLine Közéleti felelös poszthoz kapcsolódó részeinek 
feltöltésével foglalkoztam 

• 2020.01.25. - Gólyatábor helyszInbejáráson vettem részt 
Budapesti Miszaki 6s Ga zdas6gtudom6nyi Egyetern 	 1114 Budapest, Bartok Bela tt 17. fsz. 3-6. 
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MU EGYETE M 1782 

Beszámoló 
Lévai Tamás Adam 

Kozéletifelelôs 

Beszámolási idôszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

A KTB póttagjaként részt vettem a beérkezö kérvények bIrálásában. 

Ertékelés 

Ulések és bizottságok: 	
40 pont 

Ertékelt feladatok: 	
98 pont 

Az elnyert ösztöndIj mértéke a fenti idôszakra: 	 49 000 Ft 
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Beszámoló 
Pekár Zoltán 
EHK delegált 

Beszámolási idöszak: 2020. január 1. - 2020. január 31. 

Ulések és bizottságok 

• 2020.01.06.— HKülés 

• 2020.01.13.— HKülés 

• 2020.01.20.— HKülés 

• 2020.01.20.— EHKUlés 

• 2020.01.27.— HK 016s 

• 2020.01.30.— RendkIvUli HK 016s 

• 2020.01.30.— EHKülés 

Poszthoz kötödö feladatok 

• Folyamatosan tájékoztattam a képviseletet az EHK-ban folyó munkáról, az aktuális 
feladatokról, határidökról. 

Projektek, vállalások 

2020. 01. 29. - Egyeztetés Németh Adriánnal a HK müködésérOl és a projektjeiröl 

.Ertékelés 

Ulések es bizottságok: 
	

30,5 pont 
Ertékelt feladatok: 
	

34,5 pont 
Az elnyert ösztöndIj mértéke a fenti idöszakra: 	 17 250 Ft 
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