
A Közlekedésmérnöki és Jármümérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2017. i finius 12-en tartott ülésérôl. 

Jelen voltak: 

	

Bencsik Ambrus Csenki Lilla 	Gôdér Nikoletta 	Horváth Bence 

Lövei Dorottya 	Morovián Márton Pekár Zoltan 	Práj Regina 

Szijártó Zoltan 

Kimentését kérte: Dózsa Eszter, Svébis József 

Vendég: R. Nagy Tibor Endre (EHK Oktatási referens) 

Az Ulés megnyitását megelözöen a Képviselet minden j elen lévô tagja nyi!atkozott arról, 

hogy a Budapesti Müszaki es Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és
Ff 

JármümérnOki Karával aktIv hallgatói jogviszonyban all. 

00 

1. Ulés tartalma: 

1. 1 . 	Morovián Márton megnyitotta az Ulést. (Kezdjs: 20:00) 

1.2. 	Napirend elött R. Nagy Tibor válaszolt a képviselet OHV kitöltés alapü 

kedvezményes tárgyfelvétellel kapcsolatos felvetéseire. R. Nagy Tibor távozását 

követöen a képviselet megvitatta a témát If  arra az eredményre jutott hogy: a 
If 	 I kedvezményezés alapvetôen támogatható, azonban a részletes kidolgozás 

elengedhetetlen; emellett fokozott figyelmet kell fordItani a minöségi/tudatos 

kitöltések számának növe!ésére. 

1.3. 	Elnök: 

	

1.3.1. 	Morovián Márton elmondta, hogy a Csatlakozó kari részét jünius 20-ig 

kell frissIteni. Megkérte a képviselôket, hogy mindenki nézze at a saját 

teruletéhez kapcsolódó részeket. 

	

13.2. 	Márton elmondta, hogy az irodaszer beszerzéssel foglalkozott. 

	

Budapesti MClszaki es Gazdaságtudományi Egyetem 	 1114 Budapest, Bartok Bela tt 17. fsz. 3-6. 

	

KOzlekedésmérnöki és JármCmérnöki Kar 	 info@kozlekkar.hu  

	

Hallgatói Képviselet 	 www.kozlekkar.hu  



1 .3 .3 . 	Márton beszámolt róla, hogy elkészItette a Hallgatói Tábor meghivójat, 
amit a héten fog kikUldeni. 

1.3.4. 	Márton emlékeztette a képviselôket, hogy a következô beszámoló 
leadási hat árideje jünius 15. (cstito**rto**k). 

	

1.4. 	EHKbeszámoló: 

1.4.1. 	Gódér Nikoletta beszámolt a legutóbbi EHK Ulésrôl: 

1.4.2. 

	

1.5. 	Oktatás: 

1.5.1. 	Csenki Lilla elmondta, hogy a Neptun kérvények nagyon lassan j utnak 

el a KTB-hez, ezért intézkedni fog. 

1.5.2. 	Lila elmondta, hogy ajövô héten Oktatási Bizottság tilést szeretne 

tartani. 

1.5.3. 	Lilla beszámo!t róla, hogy az elôkovetelmény láncolatok 

összegyüjtésével foglalkozott. 

	

1.6. 	Közélet: 

Práj Regina elmondta, bogy a Közéleti ösztöndij elôzetes eredményére 

érkezett felszólalásokkal foglalkozott. 

	

1.7. 	Gazdaság 

	

1.7.1. 	Bencsik Ambrus elmondta, bogy az elmült béten elkészItette a 

Gólyatábor elsö körOs koltségveteset. 

	

1.8. 	Rendezvény: 

Szijártó Zoltán elmondta, bogy a Csatabár elásás szervezésével 

foglalkozott. 

	

1.8.2. 	Zoltan elmondta, bogy csUtörtökön 1 9:00-to! RB Ulést tart abol a 

Gólyatábor lesz a téma. 

	

1.9. 	Kollégium: 
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Horváth Bence elmondta, hogy a kollégiumi mentor pályázatokat jünius 

28-ig kell véleményezni, ezértjinius 26-an is szUkséges HK Ulést tartani. 

	

1.9.2. 	Bence beszámolt az ,,1% és 2%"-os nyári féröhelyek alakulásáról. 

	

1.9.3. 	Bence elmondta, bogy a nyári felüjItásokkal kapcsolatban meg mindig 

sok a lezáratlan kérdés, ezzel kapcsolatban folyamatosan egyeztet a KI 

munkatársaival. 

	

1.10. 	Juttatás: 

1.10.1.  Lövei Dorottya elmondta, bogy nemsokára kiIrható a TJSZ 2. sz. 

mellékiete és a hozzá tartozó igazoláslista. 

1.10.2.  Dorottya tájékoztatta a képviseletet, bogy bamarosan elkezdödik a 

szociális pályázatokat bIrálók vizsgáztatása. 

	

1.11. 	Egyéb: 

A képvise!et megbeszelte, bogy a Hallgatói Táborba közös leutazást is 

szervez. 

1.11.2. Márton emlékeztette a képviselöket, bogy a következö Ulés elött 

számonkérés lesz a BME HOK Alapszabályból. (Befejeze"s: 22:45) 

2. Következô flies idôpontja: 2017. ju"nius 19. 20:00 

Budapest, 2017. iñnius 12. 

Lövei Dorottya 

emlékeztetövezetö 

Budapesti Ml és GazdasWdomárM Egetem 
.. 	, 	. 	.. 
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