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EMLÉKEZTETŐ 

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet  

2016. október 24-én tartott üléséről. 

    Jelen voltak: 

Bencsik Ambrus Dózsa Eszter Fehér Tamás Hajsó Fanni 

Koltai Soma Lövei Dorottya Morovián Márton Pekár Zoltán 

Az ülés megnyitását megelőzően a képviselet minden jelen lévő tagja nyilatkozott arról, 

hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Karával aktív hallgatói jogviszonyban áll. 

 

 1. Ülés tartalma: 

 1.1. Koltai Soma megnyitotta az ülést. 

 1.2. Elnök: 

 1.2.1. Koltai Soma lemondott a hallgatói képviseleti mandátumáról. A 

képviselet 7-0-1 (I-N-T) arányban támogatta Soma lemondását. 

 1.2.2. A HK úgy döntött, hogy Időközi tisztújító szavazást ír ki a 

megüresedett elnök poszt feltöltésére. 

- Koltai Soma távozott – 

 1.2.3. A Hallgatói Képviselet 7-0-0 (I-N-T) arányban úgy határozott, hogy 

Lövei Dorottyát választja meg ügyvivő elnöknek, amíg az Időközi Tisztújító 

szavazás érvényes és eredményes nem lesz. 

 1.2.4. Morovián Márton lemondott a mandátumáról. A képviselet 7-0-0 (I-N-

T) arányban támogatta Márton lemondását. 

 1.2.5. A HK úgy döntött, hogy Időközi tisztújító szavazást ír ki a 

megüresedett közéleti felelős poszt feltöltésére. 
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 1.3. EHK beszámoló: 

 1.3.1. Lövei Dorottya és Pekár Zoltán beszámoltak a legutóbbi EHK ülésen 

elhangzottakról: 

 1.3.2. http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok 

 1.4. Oktatás: 

 1.4.1. Hajsó Fanni elmondta, hogy befejeződött a Külső Oktatási Bizottság 

projektje, amin dolgozott. 

 1.4.2. Fanni elmondta, hogy oktatásokat szeretne tartani a többi képviselőnek 

az új TVSZ-ről, hogy megfelelően fel tudjanak készülni a HK zh-ra. 

 1.4.3. Fanni beszámolt róla, hogy egy új zh időpont foglaló rendszeren 

dolgozik, amit kötelezővé tenne az oktatók részére. 

 1.4.4. Fanni elmondta, hogy felmérést végez az angol nyelvű 

mechanikaoktatás iránti igényekről. 

 1.4.5. Fanni beszámolt róla, hogy a HK oktatási bizottsága megkezdte a 

rendelkezésre álló jegyzetek és egyéb segédanyagok rendszerezését. 

 1.4.6. Fehér Tamás elmondta, hogy az új logisztikai mérnöki tantervben 

található szabálytalan előkövetelmény rendszer módosításán dolgozik a Mentor 

Gárda. 

 1.4.7. Tamás elmondta, hogy a hőtan pótzh a Gólyabál elé került, ez a 

szervezési szempontból problémás, mivel sajnos sok szervezőt érint. 

 1.5. Közélet: 

 1.5.1. Morovián Márton elmondta, hogy egyeztetett a kollégiumi 

mentorokkal, akik több problémáról is beszámoltak (a szakkollégium tagjainak 

éjszakai bent alvása éjszakai vendégkártya nélkül; nem megfelelő biztonsági 

őrök a rendezvényeken; több kommunikációt szeretnének a HK részéről; a 

portások adminisztrációs rendszerének hibái). 

 1.6. Rendezvény: 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok
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 1.6.1. Bencsik Ambrus elmondta, hogy a tanszéki vetélkedő elmarad, mert a 

legtöbb tanszék nem ér rá. 

 1.6.2. Ambrus elmondta, hogy a héten RB ülés fog tartani. 

 1.6.3. Ambrus tájékoztatta a képviseletet, hogy a Gólyabál fellépője 

véglegesedett, a Cloud9+ lesz. 

 1.6.4. Ambrus beszámolt róla, hogy gólyatábor helyszínt keresett és 

valószínűleg a bodajki tábor lesz a legmegfelelőbb. 

 1.7. Kommunikáció: 

 1.7.1. Dózsa Eszter elmondta, hogy a Közlekedésmérnöki Szakkollégium 

bemutatkozása felkerült a kozlekkar.hu-ra. 

 1.7.2. Eszter beszámolt a Nyílt Nap megbeszélésről. 

 1.7.3. Eszter elmondta, hogy a Dékáni Hivatal egy roadshowt szervez a 

karunk népszerűsítésére, melynek során gimnáziumokba és középiskolákba 

fognak ellátogatni, ehhez hallgatók jelentkezését várják. 

 1.8. Tankör: 

 1.8.1. Fehér Tamás elmondta, hogy jegyzetet és zh-t állított össze az Egyetemi 

Polgári Ismeretek tárgyból. 

 1.9. Egyebek: 

 1.9.1. Lövei Dorottya javasolta, hogy a felmerült problémákra való tekintettel, 

a titkárnői kasszához két kulcs tartozzon, melyeket a titkárnők maguknál 

tartanának. A képviselet 7-0-0 (I-N-T) arányban támogatta Dorottya javaslatát 

 2. Következő ülés időpontja: 2016. november 2., szerda  20:00 

Budapest, 2016. október 24. 

 Lövei Dorottya Rebeka 

ügyvivő elnök 

 


