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EMLEKEZTETO 

A Közlekedésmérnöki és Jármümérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

2017. május 29-en tartott iilésérôl. 

Jelen voltak: 

Bencsik Ambrus Csenki Lilla 	Dózsa Eszter 	Gödér Nikoletta 

Horváth Bence 	Lövei Dorottya 	Morovián Márton Pekár Zoltan 

Práj Regina 	Svébis József 	Szijártó Zoltan 

Az Ulés megnyitását megelözöen a Képviselet minden j elen lévö tagja nyilatkozott arról, 

hogy a Budapesti Müszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmémöki és 

Jármümémöki Karáya! aktIv hallgatói j ogviszonyban all. 

41 ID 

1. Ulés tartalma: 

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

1.2. 	Elôterjesztések: 

1.2.1. 	Szijártó Zoltan ismertette elöterjesztését az RB tagfelvétellel 

kapcsolatban. A Képviselet 6-4-1 (I-N-T) arányban támogatta az elöterjesztést. 

1.2.2. 	Szijártó Zoltán ismertette elöterjesztését Csatabárdelasas rendezvényrôl. 

A Képviselet 10-0-1 (I-N-T) athnyban támogatta az elöterjesztést. 

1.2.3.. 	Svébis József ismertette elöterjesztését a Mentor Grda tagfelvételröl. A 

Képviselet 1 1-0-0 (I-N-T) athnyban thmogatta az elöterjesztést. 

1.2.4. 	Morovian Márton ismertette elöterjesztését a BISZ személyzet aktualis 

jutalmaza" sa"ro'l. Képviselet 11-0-0 (I-N-T) athnyban elfogadta az elöterjesztést. 

1.3. 	Elnök: 

1.3.1. 	Morovin Márton elmondta, hogy elnöki értekezleten vett részt. 
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1.3.2. 	Morovián Márton elmondta, hogy tanszékvezetöi értekezleten vett 
részt, ahol szó esett többek között a zalaegerszegi tesztpályáról és a kari 
épUletfelüjItásokról. 

	

1.3.3. 	Márton elmondta, hogy a regisztrációs heti gólyaprogramok felmérése 
várható egyetemi szinten. 

1.4. 	EHK beszámoló: 

	

1.4.1. 	Gödér Nikoletta: Pekár Zoltan beszámolt a legutóbbi EHK tilésröl: 

1.4.2. 

	

1.4.3. 	Zoltan elmondta, hogy az EHK a karok között OHV PR versenyt hirdet. 

	

1.4.4. 	Nikoletta elmondta, hogy a harmadik és további vizsgákért utólagosan 
kell majd fizetni. 

1.5. 	Oktatás: 

Csenki Lilla elmondta, hogy sok kérdés érkezik hozzá a méltanyossagi 
kérelemmel kapcsolatban. 

	

1.5.2. 	Lilla elmondta, hogy KOB tiles várható. 

1.6. 	KOzélet: 

	

1.6.1. 	Práj Regina elmondta, hogy az e!következendô idöszakban 

kondifelUjItás esedékes. 

	

1.6.2. 	Regina elmondta, hogy a médiatábort intézte. 

	

1.6.3. 	Regina elmondta, hogy a Hagyomanyôrzo Kör alakuló Ulésén vett részt, 

és beszámolt a körben történt személyi változásokról. 

	

1.6.4. 	Regina elmondta, hogy a kozosségi pontokat összesItô táb!ázatot 

készIti. 

	

1.6.5. 	Regina tájékoztatta a Képviseletet, hogy kozossegi pont program 

fejlesztésén dolgozik Lábas István. 

1.7. 	Gazdaság: 
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1 .8. 	Rendezvény: 

	

1.8.1. 	Szijártó Zoltan beszámolt arról, hogy nu!ladik" RB megbeszelest 

tartott. 

	

1.8.2. 	Zoltan elmondta, hogy a Csatabárdelásást a HaBár záróbulival egy 
Ff idöpontra tette. 

	

1.8.3. 	Zoltan elmondta, hogy a HOOK sportpályázattal foglalkozott. 

	

1.8.4. 	Zoltan elmondta, hogy a Gólyatáborhoz szUkséges eszkOzöket gyüjtotte 

össze. 

1.9. 	Kollégium: 

	

1.9-1. 	Horváth Bence tájékoztatta a Képviseletet, bogy az ôszi kollégiumi 

felvételi kiIrást készIti. 

	

1.9.2. 	Bence elmondta, bogy a nyári kollégiumot nem igénylö vagy felvételt 

nem nyerö ballgatóknak julius 26-ig kell kiköltözniUk. 

1.10. 	Juttatás: 

1.10.1.  Lövei Dorottya elmondta, bogy KDJB Ulést tartott. 

1.10.2.  Dorottya elmondta, bogy bevételes munkacsoportos megbeszélésen vett 

részt. 

1.11. 	Kommunikáció: 

1.11.1.  Dózsa Eszter elmondta, bogy Csenki Lillával közösen dolgozik az OHV 

PR versenyen. 

1.12. 	Tankör és utánpótlás: 
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1 . 12.2. József elmondta, hogy holnap nulladik Mentor Garda Ulés esedékes. 

  József elmondta, hogy elkezdi összegyüj L12-3. 	 teni a tankOrpatronáló 
tanárokat. 

1.12.4. Józsefelmondta, hogy az elsô mentoroktatás szerdán esedékes. 

1.13. 	gyek 

1.13.1.  Morovján Márton elmondta, hogy a Hallgatoi Táborra kikUldi a 

meghIvokat. 

1.13.2.  Pekár Zoltan felhIvta a Képviselet figyelmét egy állatmenhelyi önkéntes 
11 	1 lehetôségre. 

(Befejeze's.-  23:25) 

2. KAvetkezô flies idôpontj 2017. jünius 6. 20:00 
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