
EMLEKEZTETO 

A Közlekedésmérnoki és Jarmümernoki Kar HallgatOi Képviselet 

2020. február 19-en tartott ülésérôl. 

Jelen voltak: 

	

Domaniczki ViktOria Grizák Mate 	Haász Alida 	Henz Akos 

Horváth Bence 	Keindi Luca 	Kocsi JOzsef 	Lévai Tamás 

Pekár Zoltán 

Késést jelezte: Dovicsin Peter 

Kimentését kérte: Kerenyi David 

Vendeg: 

Delceg Petra 	Gombás Bálint 
	

Lajos Soma Levente Nagy Fruzsina 

Nagy ViktOria 	Nánási Beatrix 	Németh Adrian 	Valler Evelin 

Az Ulés megnyitását megelozoen a Képviselet minden jelen lévö tagja nyilatkozott 

arrOl, hogy a Budapesti MUszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem 

Közlekedésmérnoki es JarmUmernoki Karával aktIv hallgatOi jogviszonyban all. 

1. Ulés tartalma: 

	

1.1. 	Horváth Bence megnyitotta az Ulést. (Kezdés: 21:00) 

	

1.2. 	A Kepviselet 9-0-0 (I-N-T) arányban elf ogadta a napirendi pontokat. 

	

1.3. 	ElOterjesztesek: 
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1.3.1. 	Grizák Mate ismertette elOterjesztését a 2019/2020-as tanév 

tavaszi félévére vonatkozO Tanulmanyi OsztöndIjosztással 

kapcsolatban. A Képviselet 9-0-0 (I-N-T) arányban tamogatta. 

Dovicsin Peter megerkezett az ulésre. (21:30) 

1.4. 	Egyebek: 

	

1.4.1. 	A Képviselet tagjai és a HK érdeklOdOk közösen áttekintették a 

Tantervfelulvizsgalattal kapcsolatos dokumentumokat. 

	

1.4.2. 	A Képviselet tagjai és a HK érdeklOdOk kozösen megvitatták a 

Moodle rendszer monitoringjával kapcsolatos intézkedéseket. 

	

1.4.3. 	A Képviselet tagjai és a HK érdeklOdOk megvitatták a HK 

megjelenesével kapcsolatos feluletek kinézetét. 

	

1.4.4. 	A Kepviselet tagjai es a HK érdeklOdOk átbeszélték a HK ZH 

felkészulésével kapcsolatos teendOiket. 

	

1.4.5. 	A Képviselet tagjai és a HK érdeklOdOk közösen átbeszélték a 

FélévkezdO disznOlkodás nevU rendezvény elOkészuleteit es 

lebonyolItását. 

	

1.4.6. 	Nagy ViktOria elmondta, hogy Haász Alidával többször is 

operativ megbeszelesen vett részt, valamint a zsákutca felUjItással 

foglalkozott. ViktOria elmondta, hogy az Erasmus+ palyazattal 

foglalkozott, Kollégiumi bizottsag ulésen vett részt, valamint a Zsákutca 

felUjItásával kapcsolatban intézkedett. 

	

1.4.7. 	Németh Adrian elmondta, hogy Keindi Lucával vett részt operatIv 

megbeszelesen, Kocsi JOzseffel a GOlyatanács feladatainak elkészItésével 

foglalkozott, Nánási Beatrixszel operativ megbeszelesen vett részt, 

a GOlyatanacs szetvezésvel es lebonyolftásával foglalkozqZ. 
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1.4.8. 	Valler Evelin elmondta, hogy Kari Napok alakuló ülésen vett 

részt, strategiai bizottsagi ülésen vett rész a kar egyik rendezvényével 

kapcsolatban, segedkezett a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére szOlO 

Tanulmanyi OsztöndIjosztás elkészItésében. 

	

1.4.9. 	Lajos Soma elmondta, hogy a kari promOciOs anyagok tervével 

foglalkozott, alakulO üléseken vett részt, valamint a hagyomanyOrzO kör 

nepszerUsIto anyagainak kidolgozasaval foglalkozott. 

1.4.10. Delceg Petra elmondta, hogy Mentor Gárda ulésen vett részt, 

Binder Vanesszával a sorpadok felüjItásával foglalkoztak, a Zsákutca 

felüjftásának tervezesében 	segedkezett, valamint Haász Alidával 

elkészftették a 	Tantervfelulvizsgalat sikeressegehez szukseges 

táblázatot. 

1.4.11. Gombás Bálint elmondta, hogy a Kocsi JOzsef által tartott strategiai 

ulésen vett részt, operativ megbeszelesen vett részt Keindi Lucával, 

kollegiumi bizottsagi ülésen vett részt tobb alkalommal, Pekár Zoltánnal 

egyeztetett egy regi kari esemény ujragondolasaval kapcsolatban, 

szobaellenOrzesen vett részt, egy kari eseménnyel kapcsolatos stratégiai 

bizottsagi Ulésen vett részt, valamint a tüzjelzO rendszer müködésével 

kapcsolatos oktatáson vett részt. 

1.4.12. Nagy Fruzsina elmondta, hogy a Kari Napok szervezói ulésén vett 

részt, valamint egy kari eseménnyel kapcsolatos strategiai bizottsagi 

ülésen vett részt. 

1.4.13. Nánási Beatrix elmondta, hogy Keindi Lucával operatIv 

megbeszelesen vett részt, Domaniczki ViktOriával a kar instagram 

oldalának elindItásával kapcsolatban intézkedtek, a Mentor Gárda 

népszerüsItO anyagait készItette el, valamint a GOlyatanacs nevü 
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WRITITITA TTfi+i 

rendezvény lebonyolItásával es elOkészuleteivel kapcsolatbari 

intézkedett. 

Ulés vége: 23:43. 
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HATAROZATLISTA 

Eredmény 
IktatOszám Elt5terj esztés 

igen nem tartózkodás döntés 

2020-1-009- Napirendi pontok elf ogadasa 9 0 0 elfogadva 
01 

Tanulmányi OsztöndIjosztás 

2020-1-009- 2019/2020/2 9 0 0 elfogadva 
02 (ElOteijesztO: Grizák Mate 

2. Következô ülés idopontja: 2020. február 24. 21:00 

Budapest. 2020. február 19. 

HALGAD KEPVSELET 

Om 

Domaniczki ViktOria 	 Horváth Bence 

emlékeztetOvezetO 	 elnOk 
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