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EMLEKEZTETO 

A Kozlekedesmernoki es Jwrmumernoki Kar Hallgatoi Kepviselet 

2019. december 9-en tartott iileserol. 

Jelen voltak: 

Domaniczki Viktoria Dovicsin Peter 	Grizak Mate 	Haasz Alida 

Henz Akos 	Horvath Bence 	Keindl Luca 	Kerenyi David 

Kocsi Jozsef 	Levai Tamas 	Pekar Zoltan 

Az ules megnyitasat megelozoen a Kepviselet minden jelen levo tagja nyilatkozott arrol, 

bogy a Budapesti Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem Kozlekedesmernoki es 

Jarmumernoki Karaval aktiv hallgatoi jogviszonyban all. 

Vendeg: Horvath Balint 

1. Ules tartalma: 

1.1. 	Horvath Bence megnyitotta az ulest. (Kezdes: 20:00) 

1.2. 	A Kepviselet 11-0-0 (I-N-T) aranyban elfogadta a napirendi pontokat. 

1.3. 	Horvath Balint koszontotte a jelenlevoket es elmondta velemenyet az EHK es a 

kari HK munkajaval es mukodesevel kapcsolatban. 

1.4. 	Elnok: 

	

1.4.1. 	Horvath Bence elmondta, bogy a Kari Tanulmanyi Bizottsag ulesen vett 

reszt. 

	

1.4.2. 	Bence elmondta, bogy Golyabal ertekelo ulesen vett reszt. 

1.4.3. Bence elmondta, bogy rendezvenybejelentokkel kapcsolatban 

intezkedett. 

	

1.4.4. 	Bence elmondta, bogy a Kozhir decemberi szamanak velemenyezesevel 

foglalkozott. 
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1.4.5. 	Bence elmondta, hogy Koltai Somával egyeztetett az internet dIjakkal 

kapcsolatban. 

1.5. 	Elôterjesztések: 

	

1.5.1. 	Haász Alida ismertette elöterjesztését a 2019/2020-as tanév tavaszi félév 

kollégiumi felvételi pályázatával kapcsolatban. A Képviselet 11-0-0 (I-N-T) 

arányban támogatta. 

	

1.5.2. 	Haász Alida ismertette elöterjesztését a Kollégiumi Felvételi Szabályzat 

módosItásával kapcsolatban. A Képviselet 11-0-0 (I-N-T) arányban támogatta. 

	

1.6. 	EHK beszámoló: 

	

1.6.1. 	Dovicsin Peter és Pekár Zoltán beszámolt a legutóbbi EHK ülésröl. 

	

1.6.2. 	http ehk .bme.hu/szervezet/emlekeztetok 

	

1.7. 	Oktatás: 

	

1.7.1. 	Kocsi József elmondta, hogy a HK Tudástárat töltötte fel friss 

tartalommal. 

	

1.7.2. 	József elmondta, hogy a vizsgák monitorozásával foglalkozott. 

	

1.7.3. 	József elmondta, hogy hallgatói megkeresesekre válaszolt. 

	

1.7.4. 	József elmondta, hogy oktatókkal egyeztetett zárthelyi és pot zárthelyi 

dolgozatokkal kapcsolatban. 

	

1.7.5. 	József elmondta, hogy a Kari Tanulmányi Bizottság ülésén vett részt. 

	

1.8. 	Közélet: 

	

1.8.1. 	Lévai Tamás elmondta, hogy Eszes Zoltánnal egyeztetett a 

konditeremmel kapcsolatban. 

	

1.8.2. 	Tamás elmondta, hogy az öntevékeny körök eszközigényeivel 

kapcsolatban egyeztetett. 

	

1.9. 	Gazdaság: 

	

1.9.1. 	Kerényi David elmondta, hogy a Gólyabál elszámolásával kapcsolatban 

egyeztetett Orbán Balázzsal. 
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1.9.2. 	David elmondta, hogy a Szakestély költségvetésének tervezetével 

foglalkozott. 

1.9.3. David elmondta, hogy a Hagyományörzö Kör gyürüinek 

megrendeléseivel foglalkozott. 

1.9.4. 	David elmondta, hogy Suhajda Richárddal egyeztetett MUHAL 

elszámolásokkal kapcsolatban. 

	

1.10. 	Rendezvény: 

1.10.1. 	Henz Akos elmondta, hogy Rendezvényszervezö Bizottsági Ulést tartott. 

1.10.2. 	Akos elmondta, hogy Gólyabálértékelö ülést tartott. 

1.10.3. 	Akos elmondta, hogy rendezvénybejelentök elkészItésével foglalkozott. 

1.10.4. 	Akos elmondta, hogy a 012-es raktár rendberakásával foglalkozott. 

1.10.5. 	Akos elmondta, hogy Kari Mikulás esemény szervezésével foglalkozott. 

	

1.11. 	Kollégium: 

1.11.1. 	Haász Alida elmondta, hogy a Kollégiumi Felvételi Szabályzat 

módosItásával foglalkozott. 

1.11.2. 	Alida elmondta, hogy a Kollégiumi Felvételi Pályázat módosItásával 

foglalkozott. 

1.11.3. 	Alida elmondta, hogy Kiilsö Kollégiumi Bizottság ülésen vett részt. 

1.11.4. 	Alida elmondta, hogy hallgatói megkeresésekre válaszolt. 

1.11.5. 	Alida elmondta, hogy Stratégiai Bizottsági Ulést tartott a kollégiumi 

felvételi szabályzattal kapcsolatban. 

Juttatás-térItés: 

1.11.6. 	Grizák Mate elmondta, hogy Karl Tanulmányi Bizottság ülésen vett 

részt. 

1.11.7. 	Mate elmondta, hogy KUlsö Pályázati Bizottság Ulésen vett részt. 

1.11.8. 	Mate elmondta, hogy Egyetemi Szociális Bizottság Ulésen vett részt. 
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1.12. 	Kommunikáció: 

	

1.12.1. 	Domaniczki Viktória elmondta, hogy a Gólyabál lebonyolItásával 

kapcsolatban intézkedett. 

	

1.12.2. 	Viktória elmondta, hogy a Knorr-Bremsevel egyeztetett. 

	

1.12.3. 	Viktória elmondta, hogy a kar facebook csoportjában làtott el 

adminisztratIv tev&kenys&geket. 

	

1.12.4. 	Viktória elmondta, hogy operatIv megbeszelésen vett részt a kar egyik 

lehetseges partnerével. 

	

1.12.5. 	Viktória elmondta, bogy Nylit nap &rt&kel6 ülésen vett részt. 

	

1.13. 	Tankör és utánpótlás felelôs: 

	

1.13.1. 	Keindi Luca elmondta, hogy Mentor Gárda üléseket tartott. 

1.13.2. Luca elmondta, hogy Gólyabál lebonyolItásával kapcsolatban 

intézkedett. 

	

1.13.3. 	Luca elmondta, hogy a Nylit nappal kapcsolatban egyeztetett. 

	

1.13.4. 	Luca elmondta, hogy Gólyabálértékelö Ulésen vett részt. 

	

1.14. 	Egyebek: 

	

1.14.1. 	Horváth Bence elmondta, hogy Göntér Abellel egyeztetett oktatási 

kérdésekkel kapcsolatban. 

U/es vége: 23.01. 
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HATAROZATLISTA 

Eredmény 

Iktatószám Elöterjesztés 

igen nem tartOzkodás döntés 

2019-1-049- Napirendi pontok elfogadása 11 0 0 elfogadva 
01 

Kollegiumi felvételi pályázat 

2019-1-049- 2019/2020. tavasz 11 0 0 elfogadva 
02 (Elöterjeszto: Flaász Alida) 

Kollégiumi Felvételi Szabályzat 

2019-1-049- módositása 11 0 0 elfogadva 
03 (Elöterjesztö: Flaász Alida) 

2. Következö ülés idöpontja: 2019. december 16. 20:00 

Budapest, 2019. december 9. 

Domaniczki Viktória 

emlékeztetövezetô 

ESTI MUS4 
JDOMANyj 

l_ 
ESMRO - 

elnök 
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