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EMLÉKEZTETŐ 

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet  

2015. március 9-én tartott üléséről. 

    Jelen voltak: 

Balla Péter Csányi Norbert Cseh Tamás Gődér Nikoletta 

Kovács Márk Lindtner Andor Nagy Gábor Németh Ákos 

Szokolai Bence Tiszai Tibor Tompos Balázs  

 1. Ülés tartalma: 

 1.1. Szokolai Bence megnyitotta az ülést. 

 1.2. Elnök: 

 1.2.1. Szokolai Bence beszámolt az előző ülés óta történt eseményekről. 

 1.2.2. Bence elmondta, hogy a hét folyamán hó végi gazdasági 

elszámolásra megy Orbán Balázshoz. 

 1.2.3. Bence tájékoztatta a képviseletet, hogy a Kari BME ösztöndíj 

pályázatokhoz a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (továbbiakban:HSZI) 

készített egy javaslatcsomagot, mely mentén újra kell ellenőrizni, hogy 

utána egy az áprilisi kifizetést megelőző kifizetéssel a pályázatot elnyert 

személyek megkapják az ösztöndíjukat. 

 1.2.4. Bence tájékoztatta a képviselőket, hogy a mesterképzésre felvett 

elsőéves hallgatók ösztöndíját tartalmazó kifizetési lista a kifizetéskezelő 

rendszerbe nem került feltöltésre. Egyeztetett a HSZI igazgatójával, és 

úgy határoztak, hogy ez az ösztöndíj is egy az áprilisit megelőző köztes 

időszakban kerül kiutalásra az arra jogosult hallgatók számára. Bence 

kérte, hogy a képviselet honlapjára kerüljön fel egy tájékoztató az esettel 

kapcsolatban. 

 1.2.5. Szokolai Bence beszámolt a 2015. március 5-i Kari Tanács ülésről. 
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 1.3. Előterjesztések: 

 1.3.1. Németh Ákos ismertette módosító javaslatát, a 2014/15. tanév 

tavaszi félévére kiírt Kari BME ösztöndíj pályázattal kapcsolatban. Ákos 

elmondta, hogy a pályázat hibásan lett közzétéve, mivel az öntevékeny 

körönként kiosztható maximális pontszám a körvezetők pontszámát nem 

tartartalmazta. A képviselet a módosító javaslatot 11-0-0 (I-N-T) 

arányban egyhangúlag támogatta. 

 1.3.2. Szokolai Bence ismertette módosító javaslatát, a 2014/15. tanév 

tavaszi félévére kiírt Kari BME ösztöndíj HK kategória pályázattal 

kapcsolatban. Bence elmondta, hogy a pályázat hibásan lett kiírva, mivel 

az eredetileg közzétett dokumentum még nem tartalmazta a 

kéthetenkénti beszámolási időszakokat. Bence elmondta, hogy ezzel az 

intézkedéssel a képviselet megítélését és transzparenciáját szeretné 

javítani. A képviselet a módosító javaslatot 11-0-0 (I-N-T) arányban 

egyhangúlag támogatta. 

 1.3.3. Tiszai Tibor ismertette a Mentor Gárda tagfelvételi pályázat 

kiírását. A képviselet 11-0-0 (I-N-T) arányban egyhangúlag támogatta az 

előterjesztést. 

 1.4. EHK Beszámoló: 

 1.4.1. Tompos Balázs beszámolt az elmúlt EHK ülésen elhangzottakról: 

 1.4.2. http://www.ehk.bme.hu/pages/hu/bm/emlekezteto.php 

 1.4.3. Németh Ákos elmondta, hogy az EHK az alakuló ülésén őt 

választotta meg oktatási referensnek, továbbá Tompos Balázs szenátusi 

tag lett. 

 1.5. Oktatás: 

 1.5.1. Nagy Gábor beszámolt a Külső Oktatási Bizottság üléséről. 

 1.5.2. Gábor elmondta, hogy véglegesítette a ZH naptárt és annak 

eredményét a hivatalos naptárba importálta. Gábor elmondta, hogy 

http://www.ehk.bme.hu/pages/hu/bm/emlekezteto.php
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sajnálatos módon vannak olyan tanszékek a karon, akik még a mai napig 

nem jeleztek vissza az időpontokkal kapcsolatban.  

 1.6. Közélet: 

 1.6.1. Lindtner Andor elmondta, hogy a múlt héten a körök napi folyó 

ügyeivel foglalkozott. 

 1.6.2. Andor elmondta, hogy az öntevékeny körök vezetőivel értékelték 

az öntevékeny köri expót. A konklúzió az volt, hogy a jövőben a 

rendezvényt ebben a formában felesleges megrendezni, újra kell tárgyalni 

a rendezvény koncepcióját és vonzóbbá tenni a hallgatók számára. 

 1.6.3. Andor tájékoztatta a képviseletet, hogy az öntevékeny körök 

vezetői közül néhányan nem kívánnak havonta beszámolni a kör 

tevékenységéről. Tompos Balázs elmondta, hogy szerinte ez nem 

elfogadható és kérte Andort, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, 

hogy a beszámolók elkészüljenek és ezek alapján a körök megkaphassák 

az elnyert támogatást. 

 1.6.4. Andor elmondta, hogy felül kívánja vizsgálni a közösségi pontok 

szabályzatát. Munkája segítésére egy ad-hoc bizottságot kíván felállítani. 

 1.7. Rendezvény: 

 1.7.1. Balla Péter elmondta, hogy a héten a BME Together Party-ra 

árusítanak jegyet a Hallgatói Irodában illetve az egyetem ’St’ épületében. 

 1.7.2. Cseh Tamás tájékoztatta a képviseletet, hogy a héten esedékes a 

0. kontaktülés, melyen a XXXIV. Közlekkari Napokra adhatják le a 

csapatok a nevezésüket. 

 1.8. Kollégium: 

 1.8.1. Kovács Márk beszámolt a Külső Kollégiumi Bizottság ülésén 

történtekről. A bizottsági ülésen áttekintették a karok kollégiumi felvételi 

szabályzatait, melyekből közösen összegyűjtötték a jó gyakorlatokat. 

 1.8.2. Márk elmondta, hogy elkezdte egy parkolási szabályzat 

kidolgozását. 

 1.9. Juttatás-térítés: 
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 1.9.1. Gődér Nikoletta elmondta, hogy több megkeresés is érkezett az 

MSc elsőéves hallgatóktól a tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatban. 

 1.10. Kommunikáció: 

 1.10.1. Csányi Norbert tájékoztatta a képviseletet, hogy az új 

„kozlekkar.hu” fejlesztése az ütemezésnek megfelelően zajlik. 

 1.11. Tankör: 

 1.11.1. Tiszai Tibor elmondta, hogy a Mentor Gárdával közösen egy 

tájékoztatót tart az ’St’ épület földszinti előadójában, a tagfelvétellel 

kapcsolatban. 

 1.12. Egyebek: 

 1.12.1. A képviselet áttekintette a vállalások listáját. 

 1.12.2. Tompos Balázs kérte a képviseletet, hogy az elkövetkező 

időszakban fordítson nagyobb figyelmet az alagsorban működő klub 

nyitvatartására, mivel a klub felett lakók rendszeresen panaszkodnak a 

késő éjszakai zajterhelésre. 

 

 2. Következő ülés időpontja: 2015. március 16., hétfő 20:00 

 Budapest, 2015. március 9. 

 

 

Szokolai Bence Tompos Balázs 

elnök emlékeztetővezető 

 


