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EMLÉKEZTETŐ 

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet 2013. február 11-én tartott 

üléséről. 

Jelen voltak: 

Dominik Zsolt Dudás Ferenc Jurácsik Péter Kovács András 

Nagy Gábor Németh Ákos Polgári Dávid Tompos Balázs 

Tóth Ádám Varga Balázs   

 

1. Ülés tartalma: 

1.1. Dudás Ferenc megnyitotta az ülést. 

1.2. Elnök: 

1.2.1. Ferenc elmondta, hogy a szociális pályázatok beszedése folyamatosan zajlik a 

következő hetekben. 

1.2.2. Ferenc ismertette a Karok Közti Plazmaadó Verseny kiírását. 

1.2.3. Ferenc elmondta, hogy a kari BME ösztöndíjak leadási határideje 2013. február 17. 

23:59 perc. 

1.2.4. Ferenc beszámolt arról, hogy a hét végéig kell leadnia a sport és kultúr támogatásokat 

igénylő pályázatot. 

1.3. EHK Beszámoló: 

1.3.1. Nagy Gábor beszámolt az utóbbi EHK ülésen történtekről: 

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

1.4. Oktatás és tanulmányok: 

1.4.1. Ákos elmondta, hogy február 17-ig össze kell állítania az EHK számára egy táblázatot a 

kari tankönyvellátottságról. 

1.4.2. Ákos beszámolt arról, hogy február 28-i határidővel tárgybefogadási táblázatot kér ki a 

KKB-tól és az elsős évfolyam kérdőíveztetéséről ír beszámolót az EHK-nak. 

http://www.ehk.bme.hu/pages/hu/bm/emlekezteto.php
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1.4.3. Ákos tájékoztatta a képviseletet, hogy a héten az OHV kérdőívek kitöltésével 

kapcsolatos nyereményjátékkal foglalkozik. 

1.4.4. Ákos elmondta, hogy a héten TÜFB ülést fog tartani. 

1.5. Sport és kultúra: 

1.5.1. Péter elmondta, hogy az Iron Hook, kondi és kardió hirdetések már megtalálhatóak a 

hirdetőfalakon. 

1.6. Programok: 

1.6.1. Tompos Balázs elmondta, hogy feltöltötte a HK Naptárat az internetre. 

1.6.2. Tompos Balázs beszámolt arról, hogy a bizottsági- és öntevékeny köri ülések 

időpontjainak beosztása elkészült. A beosztás is megtalálható a HK Naptárban. 

1.6.3. Tompos Balázs tájékoztatta a képviseletet, hogy a héten elküldte a HK szerver 

elérhetőségét. Megkért mindenkit, hogy nézze át a posztjához tartozó régebbi 

anyagokat és frissítse az adatbázist az új, általa készített tartalmakkal. 

1.6.4. Tompos Balázs elmondta, hogy az Öntexpo c. rendezvény február 21-én, csütörtökön 

13:00-tól lesz megtartva. 

1.6.5. Varga Balázs elmondta, hogy a Jegesest szervezésével és a Hajtányverseny 

hídfoglalásával foglalkozott. 

1.7. Kollégium: 

1.7.1. Ádám elmondta, hogy az új kollégiumi mentorok fegyelmi felelős kártyái elkészültek. 

1.7.2. Ádám beszámolt arról, hogy a múlt hét folyamán a visszaosztott kollégiumi férőhelyeket 

intézte. 

1.8. Iroda és kommunikáció: 

1.8.1. Zsolt elmondta, hogy a múlt héten Közhír ülésen vett részt. Az ülésen a kör 

egyhangúlag támogatta Majkut Lászlót, hogy a következő ciklusban újra Ő töltse be a 

főszerkesztői pozíciót.  

1.8.2. Zsolt beszámolt arról, hogy a múlt héten Baross Rádió ülésen vett részt. Az ülésen a 

kör támogatta Medovarszki Zoltánt, hogy a következő ciklusban újra Ő töltse be a 

Rádió vezetői pozíciót. 

1.8.3. A Hallgatói Képviselet titkos szavazás után, egyhangúlag támogatta a két kör által 

választott vezetőt, így Majkut László továbbra is a Közhír főszerkesztői pozícióját, míg 

Medovarszki Zoltán a Baross Rádió vezetői pozícióját töltheti be. 
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1.9. Tankör: 

1.9.1. Dávid elmondta, hogy a múlt héten a Hagyományőrző Öntevékeny kör ülésén vett 

részt. 

1.9.2. Dávid tájékoztatta a képviseletet, hogy a múlt héten elindult a firmagyűrűk rendelése. 

1.10. Egyéb: 

1.10.1. A HK egyhangúlag (10-0-0 arányban) megszavazta, hogy helyben hagyja az előző 

féléves HHCS felosztási elveket. 

1.10.2. Nagy Gábor tájékoztatta a képviseletet, hogy február 25-én kihelyezésre kerül egy 

emléktábla a Baross Gábor Kollégium homlokzatára. 

1.10.3. Tompos Balázs szavazásra terjesztette elő a Kraft- és Összeboruló Szakestélyek 

invitatio árait. A HK egyhangúlag (10-0-0 arányban) támogatta az előterjesztést, 

melynek értelmében a Kraft Szakestély invitatio ára 4.500 Ft, míg az Összeboruló 

Szakestély invitatio ára 3.800 Ft lesz. 

1.10.4. Németh Ákos szavazásra terjesztette elő az OHV kérdőívek kitöltésével kapcsolatos 

nyereményjátékot. A HK egyhangúlag (10-0-0 arányban) támogatta az előterjesztést, 

melynek értelmében, minden 100 teljes OHV-t kitöltő személy után a HK 1 EFOTT 

hetijegyet sorsol ki. 

2. Következő ülés időpontja: 2013. február 18., hétfő 19:00 

Budapest, 2013. február 11. 

 

Dudás Ferenc Németh Ákos 

elnök jegyzőkönyvvezető 


