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EMLÉKEZTETŐ 

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet 2013. február 18-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   

 

1. Ülés tartalma: 

1.1. Dudás Ferenc megnyitotta az ülést. 

1.2. Elnök: 

1.2.1. Ferenc tájékoztatta a képviseletet, hogy február 26-án 5:00-tól február 27-e 5:00-ig nem 

lesz meleg víz és fűtésszolgáltatás a kollégiumban. 

1.2.2. Ferenc ismertette a Kari BME pályázatok pontozási rendszerét. A HK hosszas 

tanácskozás után több helyen megváltoztatta a táblázatban szereplő pontszámokat, 

melyet ezután egyhangúlag (10-0-0) megszavazott. A változásokra való tekintettel 

Ferenc indítványozta, hogy legyen újra kiírva a pályázat. A HK egyhangúlag (10-0-0) 

támogatta az indítványozást. 

1.2.3. Ferenc tájékoztatta a képviseletet az új HK iroda berendezésének költségterveiről. A 

HK ezt egyhangúlag (10-0-0) támogatta. 

1.2.4. Ferenc ismertette a múlt héten összeállított un. Hallgatói Továbbképzés legelső terveit, 

amely a Mentorképzést foglalja magában, kiegészítve egyéb olyan ismeretterjesztő 

anyagokkal, amelyeket az is meghallgathat, aki nem szeretne Mentor lenni. A 

Továbbképzés részletes kidolgozására egy Bizottságot állított fel, mely a következő 

hetekben kidolgozza a részletes tervet. 

1.2.5. Ferenc elmondta, hogy a sport és kultúr támogatást igénylő pályázat visszaküldésre 

került az EHK felé. 

1.2.6. Ferenc tájékoztatta a képviseletet, hogy a héten KSZB ülésen fog részt venni. 
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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 a múlt héten visszaküldte az EHK-nak az összeállított 

tankönyvlistát. 

1.4.2. Ákos beszámolt, hogy a múlt héten TÜFB ülést tartott, melynek témája volt a Merlinen 

lévő adatcsomag felfrissítése és az OHV kérdőívek népszerűsítése. Továbbá elmondta, 

hogy készülőben van minden képzéshez egy tárgyráépülési táblázat, melynek 

segítségével kiszűrésre kerülnének a legproblémásabb tárgyak, melyekkel utána 

részletesebben is foglalkozni lehet, hogy miért annyira nehéz abszolválni azokat. 

1.4.3. Ákos tájékoztatta a képviseletet, hogy az OHV kérdőívek hirdetése folyamatosan zajlik. 

Továbbá a múlt héten összeállított egy HK-s próba zárthelyit Dominik Zsolttal, mivel 

március 1-jén ismét megírásra kerül a HK-s zárthelyi amely beleszámít a karok 

teljesítmény alapú jutalmazásába. 

1.4.4. Ákos beszámolt arról, hogy a héten kikérte a tárgybefogadási táblázatokat a KKB-tól, 

amiket továbbít az EHK felé. 

1.5. Sport és kultúra: 

1.5.1. Péter elmondta, hogy a múlt héten a Jegesest szervezésében segédkezett. 

1.5.2. Péter beszámolt arról, hogy összeírta a sportpályázattal kapcsolatos eszközöket.  

1.6. Programok: 

1.6.1. Tompos Balázs elmondta, hogy az előző héten a posztjához kapcsolódó feladatokkal 

foglalkozott. 

1.6.2. Varga Balázs elmondta, hogy a múlt héten a Jegesest szervezésében segédkezett. 

1.7. Kollégium: 

1.7.1. Ádám elmondta, hogy a jövő héten KKB ülésen fog részt venni. 

1.7.2. Ádám ismertette a Bográcsköz SzMSz-ét. A HK kérte, hogy a következő ülésre javítva 

hozza be azt, és akkor fog dönteni róla. 

1.8. Iroda és kommunikáció: 

http://www.ehk.bme.hu/pages/hu/bm/emlekezteto.php
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1.8.1. Zsolt elmondta, hogy a jövő hétre kijavítja a Közhír és a Baross Rádió SzMSz-ét, és be 

fogja hozni azokat, hogy a HK dönteni tudjon róluk. 

1.9. Tankör: 

1.9.1. Dávid elmondta, hogy a múlt héten a Hagyományőrző Öntevékeny Kör- és 

Közlekedésmérnöki Szakkollégium ülésén vett részt. 

1.9.2. Dávid beszámolt arról, hogy a múlt héten Mentorülést is tartott. 

1.10. Egyéb: 

1.10.1. Nagy Gábor megkérte a Hallgatói Képviselet tagjait, hogy a következő félévben a Kari 

BME pályázat kiírása előtt mindenki gyűjtse össze a hozzá tartozó körök tagjai által az 

elmúlt félévben elvégzett tevékenységet. 

2. Következő ülés időpontja: 2013. február 25., hétfő 20:00 

Budapest, 2013. február 18. 

 

 

Dudás Ferenc Németh Ákos 

elnök jegyzőkönyvvezető 


