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EMLÉKEZTETŐ 

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet 2013. február 

02-án tartott üléséről. 

    Jelen voltak: 

Dominik Zsolt Dudás Ferenc Jurácsik Péter Kovács András 

Nagy Gábor Németh Ákos Polgári Dávid Tompos Balázs 

Tóth Ádám Varga Balázs   

 Vendég: Szilágyi Attila (VIK HK)  

 1. Ülés tartalma: 

 1.1. Dudás Ferenc megnyitotta az ülést. 

 1.2. Elnök: 

 1.2.1. Ferenc indítványozta, hogy a képviselet vegyen részt a Zöld 

Tanszék versenyen. A HK ezt egyhangúlag támogatta. 

 1.2.2. Ferenc elmondta, hogy a múlt héten a többi kar szociális 

pályázat bírálóit vizsgáztatta. 

 1.2.3. Ferenc beszámolt róla, hogy a múlt héten KDJB ülést tartott, ahol 

a szociális pályázatok beszedésének menetét ismertette. 

 1.2.4. Ferenc tájékoztatta a képviseletet, hogy a kollégiumi szociális 

pályázatok elbírálása megtörtént. Elmondta, hogy sajnos a tavaszi 

félévre sem tudta a kar feltölteni az összes férőhelyét. 

 1.2.5. Ferenc elmondta, hogy a tavaszi szolgáltatási díjak felkerültek a 

kolinet.bme.hu oldalra. 

 1.2.6. Ferenc beszámolt arról, hogy a múlt héten a többi kar HK 

elnökével egy megbeszélésen vett részt a közelgő HK-s zárthelyivel 

kapcsolatban. 

 1.2.7. Ferenc tájékoztatta a képviseletet, hogy a héten Tanszékvezetői 

Értekezleten vett részt. Elmondta, hogy téma volt a 2013-as kari 
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költségvetés és a docensi és adjunktusi pályázatok. Emellett Dékán úr 

beszámolt arról, hogy a félév során portaszolgálat fog beindulni a J 

épületben. 

 1.2.8. Ferenc elmondta, hogy a héten tárgyalt a BISZ tagjaival a féléves 

tervekről és azok költségeiről. A BISZ féléves programját egyhangú, 10-

0-0 (I-N-T) arányú szavazást követően a képviselet támogatta. 

 1.3. EHK Beszámoló: 

 1.3.1. Nagy Gábor beszámolt az utóbbi EHK ülésen történtekről: 

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

 1.4. Oktatás és tanulmányok: 

 1.4.1. Ákos elmondta, hogy a múlt héten KOB ülésen vett részt, 

melynek témái a bizottság féléves tervei, a teljesítmény-index 

felhasználása és a TVSZ módosítások voltak. 

 1.4.2. Ákos beszámolt arról, hogy a héten a Mérnöki matematika tárgy 

keresztféléven való elindításával foglalkozott. 

 1.4.3. Ákos tájékoztatta a képviseletet, hogy a tavaszi félév zh-

ütemterveit (BSc és MSc) Komócsin Zoltán tanár úrral egyeztetve 

elkészítette. Továbbiakban dátumozásra és tanszéki elfogadásokra vár. 

 1.4.4. Ákos elmondta, hogy elkészítette Dr. Szabó András tanár úr Pro 

Juventute Universitatis díjra való felterjesztését. 

 1.4.5. Ákos tájékoztatta a képviseletet, hogy február 7-én 18:00-kor 

Erasmus fórum kerül megrendezésre a Díszteremben. 

 1.5. Programok: 

 1.5.1. Tompos Balázs elmondta, hogy a héten a 103-as raktárszoba 

(HK raktár) rendbe tételével foglalkozott és leltárt készített. 

 1.5.2. Tompos Balázs beszámolt arról, hogy a héten elkészül a 

végleges, tavaszi félévre vonatkozó HK Naptárral, melyet annak 

elfogadása után feltölt az internetre. 

 1.5.3. Tompos Balázs tájékoztatta a képviseletet, hogy a héten az új 

iroda berendezésével kapcsolatban tárgyalt, illetve megrendelte a 

korsókat a Kraft- és Összeboruló Szakestélyekre. Továbbá elmondta, 

http://www.ehk.bme.hu/pages/hu/bm/emlekezteto.php
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hogy a héten leadásra kerülnek az öntevékeny körök teremigénylői az 

egész félévre vonatkozóan. 

 1.5.4. Varga Balázs elmondta, hogy a múlt héten a Hajtányverseny 

hídfoglalását intézte. 

 1.6. Kollégium: 

 1.6.1. Ádám elmondta, hogy továbbította az EHK felé a beérkezett 

kollégiumi mentori pótpályázat véleményezését. Továbbá kiküldte a KO 

felé a tavaszi bentlakók előzetes és véglegesített listáját. 

 1.6.2. Ádám beszámolt arról, hogy elkészítette a kollégiumi 

szobabeosztást a többi kar hallgatói képviseletével egyeztetve. 

 1.6.3. Ádám elmondta, hogy átvette Dudás Ferenctől a közösségi 

pontok kezelését. Frissítette a táblázatokat és véglegesítette az őszi 

félév közösségi pontjait. 

 1.6.4. Ádám ismertette a képviselettel, hogy a KHK minden félév elején 

7 éjszakát kijelölhet, amikor eltekint az éjszakai vendégfogadás 

költségeitől. A képviselet egyhangú döntést követően úgy határozott, 

hogy ezek a napok a Kari Napok alatt és a Szakestélyek estéin 

kerülnek felhasználásra.  

 1.7. Iroda és kommunikáció: 

 1.7.1. Zsolt elmondta, hogy a jövő héten megérkeznek a Közhír tartók 

az ST és J épületbe, valamint a Baross Gábor Kollégiumba. 

 1.7.2. Zsolt beszámolt arról, hogy a múlt héten elküldték a februári 

Közhír számot a nyomdába, mely a héten már kiosztásra is kerül majd. 

 1.7.3. Zsolt elmondta, hogy a Műterem honlapja újra beindult. 

 1.7.4. Zsolt tájékoztatta a képviseletet, hogy a jövő héten a kari 

honlappal kapcsolatos megbeszélésen fog részt venni. 

 1.8. Tankör: 

 1.8.1. Dávid elmondta, hogy a Szakkollégium által rendelt molinók a 

múlt héten elkészültek. 
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 1.8.2. Dávid beszámolt arról, hogy a héten a Hagyományőrző 

Öntevékeny Kör vitrinjét fogja elkészíteni, melyet a kollégium 

földszintjén a Díszterem mellett fog elhelyezni. 

 1.9. Egyéb: 

 1.9.1.  Dudás Ferenc tájékoztatta a képviseletet, hogy február 7-én 

14:00-kor Kari Tanács lesz. 

 2. Következő ülés időpontja: 2013. február 11., hétfő 20:00 

 Budapest, 2013. február 02. 

 

 

Dudás Ferenc Németh Ákos 

elnök jegyzőkönyvvezető 

 


