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EMLÉKEZTETŐ 

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet  

2015. október 12-én tartott üléséről. 

    Jelen voltak: 

Balla Péter Csányi Norbert Koltai Soma Lábas István 

Lindtner Andor Lövei Dorottya Németh Mátyás Németh Ákos 

Tiszai Tibor Tompos Balázs   

 Kimentését kérte: - 

Késett: - 

 Vendég:  Várhelyi Márton 

 

 1. Ülés tartalma: 

 1.1. Csányi Norbert megnyitotta az ülést.  

 1.2. Vendég:  

 1.2.1. Várhelyi Márton beszámolt a Közlekedésmérnöki Szakkollégium jelenlegi 

helyzetéről, jövőbeni terveiről. 

 1.2.2. Várhelyi Márton távozott. 

 1.3. Elnök: 

 1.3.1. Csányi Norbert beszámolt a múlt heti kollégiumi fegyelmi tárgyalás 

eredményéről. 

 1.3.2. Norbert emlékeztette a képviseletet, hogy a beszámolók beküldési határideje 

október 15-e. 

 1.3.3. Norbert beszámolt róla, hogy a Siemens gyárlátogatást szervezte. 
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 1.3.4. Norbert elmondta, hogy meghívta a karunk oktatóit a Gólyabálra. 

 1.3.5. Norbert tájékoztatta a képviseletet, hogy az ösztöndíjak kifizetése részben a 

Neptun hibája miatt késik. 

 

 1.4. Előterjesztések: 

 1.4.1. Balla Péter ismertette előterjesztését a bécsi Adventi kirándulásról.  

A képviselet 10-0-0 (I-N-T) arányban támogatta Péter előterjesztését. 

 1.4.2. Balla Péter ismertette előterjesztését a Gólyabál költségvetéséről. 

 A képviselet megvitatta a Gólyabál tervezett fellépőjének kérdését. 

 A képviselet 4-5-1 (I-N-T) arányú szavazást követően úgy döntött, hogy ne legyen 

belépő a gólyabálra. 

 Tompos Balázs felvetette, hogy a következő évtől külső helyszínen kellene tartani 

a Gólyabált. 

 A képviselet 9-1-0 (I-N-T) arányban elfogadta a Gólyabál költségvetését. 

 1.4.3. Balla Péter ismertette előterjesztését a HaBár Élőzenés estről. 

 A képviselet 8-0-2 (I-N-T) arányban elfogadta Péter előterjesztését. 

 1.4.4. Balla Péter ismertette előterjesztését a Sörpong bajnokságról. 

A képviselet módosításokat kért az eseménnyel kapcsolatosan. 

 1.4.5. Tiszai Tibor ismertette előterjesztését a Mentor Gárda Facebook oldalának 

hirdetéséről. 

A képviselet 9-0-1 (I-N-T) arányban támogatta Tibor előterjesztését. 

 1.4.6. Lábas István ismertette előterjesztését az általa javasolt Kollégiumi Bizottsági 

tagokról. 

A képviselet 0-0-10 (I-N-T) arányú szavazást követően, elnapolta a kérdést. 

 

 1.5. EHK Beszámoló: 

 1.5.1. Németh Ákos beszámolt a legutóbbi EHK ülésen elhangzottakról: 

 1.5.2. http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok 

 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok
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 1.6. Oktatás: 

 1.6.1. Koltai Soma beszámolt róla, hogy két hete elkészült a Zh-naptárat egyedül egy 

tanszéki oktató nem akarja elfogadni, illetve tájékoztatta a képviseletet, hogy ennek 

ellenére az a holnapi napon felkerül a kozlekkar.hu-ra. 

 1.6.2. Soma elmondta, hogy a tanterv módosításokkal foglalkozik. 

 1.6.3. Soma elmondta, hogy a héten elkészül a járműmérnöki dinamika tantárgy 

eredményeinek kimutatása. 

 

 1.7. Közélet 

 1.7.1. Lindtner Andor elmondta, hogy egy új öntevékeny kör indításán dolgozik. 

 

 1.8. Rendezvény: 

 1.8.1. Balla Péter tájékoztatta a képviseletet, hogy Bozsik Balázs mégsem kíván a 

Rendezvényszervező Bizottság tagja lenni. 

 1.8.2. Péter beszámolt róla, hogy folyamatban van a tanszéki vetélkedő szervezése. 

 1.8.3. Péter tájékoztatta a képviseletet, hogy Nattán György a MAFC ügyvezetője 

megkereste őt a rakparti szlalomparty elnevezésű rendezvénnyel kapcsolatban. 

 1.8.4. Balla Péter megkérdezte Németh Mátyást, hogy hogy halad a szponzorok 

keresésével. Mátyás elmondta, hogy ezzel nem foglalkozott, mivel nem tudta milyen 

rendezvényekhez szükséges, de rábízza a feladatot a Kari Kommunikációs Csoport 

egy tagjára. 

 

 1.9. Kollégium: 

 1.9.1. Lábas István tájékozatta a képviseletet, hogy részt vett a Külső Kollégiumi 

Bizottság ülésén. 

 1.9.2.  István elmondta, hogy megvannak a kollégiumi kérdőív eredményei, a Baross 

Gábor Kollégiumról külön kimutatást is fog készíteni. 
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 1.9.3. István beszámolt az egységes kollégiumi férőhelyosztási rendszerrel 

kapcsolatos legújabb fejleményekről.  

 1.9.4.  István elmondta, hogy folyamatban van egy kollégiumi szobaosztási elveket 

tartalmazó szabályzat és egy új házirend melléklet készítése. 

 1.9.5. István tájékoztatta a képviseletet, hogy megkezdődtek a lámpacsere miatt 

meghibásodott elektronikus eszközök utáni kártérítések. 

 1.9.6. István elmondta, hogy a kollégiumban egy vasaló helyiséget hoznak létre. 

 

 1.10. Juttatás-térítés: 

 1.10.1. Lövei Dorottya elmondta, hogy a szociális pályázatokkal kapcsolatos 

fellebbezések előbírálásával foglalkozott. 

 1.10.2. Dorottya elmondta, hogy az ösztöndíjak kifizetésével kapcsolatos hallgatói 

kérdésekre válaszolt.  

 1.10.3. Dorottya elmondta, hogy elkészítette a szociális pályázat bírálók jutalmazását. 

 1.10.4. Dorottya elmondta, hogy a KSZB kérdőívet készít az Egységes Szociális 

Rendszerről és a bírálással kapcsolatos hallgatói tapasztalatokról. 

 1.11. Kommunikáció: 

 1.11.1. Németh Mátyás beszámolt róla, hogy a honlapot Tompos Balázs segítségével 

szerkeszti. 

 1.11.2. Németh Mátyás beszámolt róla, hogy a Nyílt napra szükséges kommunikációs 

anyag készítése folyamatban van. 

 1.11.3. Norbert érdeklődött a rendszeres hírlevél státuszáról. Mátyás megkérte 

Norbertet, hogy mutassa meg újra, hogyan működik ez a funkció. 

 1.11.4. Ákos kifogásolta, hogy a kozlekkar.hu-n több szabályzatnál nem megfelelő a 

hivatkozás. 

 1.12. Tankör: 

 1.12.1. Tiszai Tibor elmondta, hogy Mentor Gárda ülést tartott. 

 1.12.2. Tibor elmondta, hogy ma Mechanika I. konzultációt tartott a Mentor Gárda. 

 1.12.3. Tibor elmondta, hogy csütörtökre Általános Járműgéptan konzultációt tartanak. 
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 1.12.4. Tibor elmondta, hogy a Számítástechnika I. konzultációhoz nem sikerült eddig 

megfelelő méretű termet találni, ezért valószínűleg online közvetítéssel valósítják meg. 

 1.12.5. Tibor felvetette, hogy legközelebb az MSc-s gólyák számára külön Facebook 

csoportot is hozzunk létre. Tompos Balázs szerint egy mentor is szükséges lenne azok 

számára, akik a BSc-t nem a BME-n végezték. 

 

 1.13. Egyebek: 

 1.13.1. Német Ákos elmondta, hogy áttekintette a vállalások listáját, és megkérte a 

képviselőket, hogy ezt tegyék meg ők is. 

 1.13.2. Tompos Balázs elmondta, hogy az új honlap beállításaival foglalkozott, illetve 

egy listát is írt a szükséges fejlesztésekről.  

 1.13.3. Tompos Balázs beszámolt róla, hogy a két Facebook oldal egyesítése 

megtörtént. 

 1.13.4. Lábas István elmondta, hogy a külső szakkollégiumi iroda felújítása az után 

kezdődik, amikor az R épületi imaház elkészül. 

 

 2. Következő ülés időpontja: 2015. október 19., hétfő 20:00 

 Budapest, 2015. október 12. 

 

 

Csányi Norbert Lövei Dorottya 

elnök emlékeztetővezető 

 


