
Jelen voltak: 

Bencsik Ambrus Csenki Lilla 	Dózsa Eszter 	Gödér Nikoletta 

Horwith Bence 	Lövei Dorottya 	Morovián Márton Pekár Zoltan 

Práj Regina 	Svébis József 	Szijártó Zoltan 

Vendég: Molnar László (MISZ Müegytemi Iskolaszövetkezet, projektvezetö) 

Az Ulés megnyitását megelözöen a Képviselet mindenjelen lévô tagja nyilatkozott arról, 
. 	: hogy a Budapesti Müszaki és GazdaságtudomanyiEgyetem Közlekedésmémöki és 

. 	JármtImérnöki Karával aktIv hallgatói jogviszonyban all. 

00 

1. U1s tartalma: 

Morovián Márton megnyitotta az Ulést. (Kezdjs: 20.00) 

1 .2. 	Molnár Laszlo'bemutatta a Hallgatói Képviseletnek a MISZ Müegyetemi 

Iskolaszövetkezet történetét, felépItését, projektjeit. 	. 

1.30 	HK ZH megIrása (ternakoeir: Alapszabály, A Ha!lgatói Jogviszonyból 

Származó KollektIv Jogok Szabályzata) 

1.4. 	Elnök: 

Morovián Márton elmondta, hogy internetes megbeszélesen vett részt. 

1.4.2..' 	Morovián Márton elmondta, hogy értékelésekkel és dokumentációkkal 

foglalkozott. 

1.4.3. 	Márton elmondta, hogy Sághi Balázs oktatási dékánhelyettessel 

egyeztetett. 

1.5. 	EHKbeszámoló: 
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1.7. Közélet: 

-1.7.1. 	Práj Regina elmondta, hogy a Közéleti OsztOndIjjal foglalkozott. 

1.7.2. 	Regina elmondta, hogy a HaBár körrel egyeztetett. 

1.7.3. 	Regina elmondta, hogy a kozossegi pontokkal foglalkozik. 

iazdasg 

1.8.1.. Bencsilc Ambrus elmondta, hogy az aktuális gazdasagi Ugyekkel 

foglalkozik. 

1.8-2.. 	Ambrus beszámolt róla, hogy a Hallgatoi Táborral foglalkozik 

folyamatosan. 

	

1.9. 	Rend ezvéy 

1.9.1. 	Szijártó Zoltán beszámolt arról, hogy a Csatabárdelásást szervezte. 

1.9.2. 	Zoltán elmondta, hogy elkészItette a Gólyatábor esményét, és a 

Csatlakozót frissitette. 

	

1.10. 	Kollégium: 

1.10-1.  Horváth Bence elmondta, hogy a nyári kollégiumi j elentkeze" 
Is lezajlott, 

készIti a szobabeosztást. 

1.10.2.  Bence elmondta, hogy holnap jönnek kollégiumi körbejárásra az Uj 

tUzjelzö berendezés miatt. 

1.10.3.  Bence tájékoztatta a Képviseletet, hogy a kollégiumi mentorjelöltek 

pályázata beérkezett, meghallgatasuk a következö héten esedékes. 
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1.12. 

r 
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Dózsa Eszter elmondta, hogy a Csatlakozót frissIti. 

1.1202. Eszter elmondta, hogy egyesUlefi dolgokat intézett. 

1.13. 	Iankor és utánpótlas: 

1.13.1.-   Svébis József elmondta, hogy mentor zh-kat j 

1.13.2.  József beszámolt arról, hogy egyeztetett a leendô tankorpatronájó 

tanárokkal. 

1..13.3.  József elmondta, hogy csapatépItô tréninget szervez a Mentor 

Gárdanak. 

1.13.4.  József elmondta, hogy a Csatlakozó anyagát aktualizálta. 

1.14. 	gyb 

1.14.1.  Morovián Márton felhIvta a Képviselet figyelmet, bogy a Csatlakozó 

végsö aktualizálása holnapig lehetséges. 

(Befejeze's: 22:30) 
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