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EMLÉKEZTETŐ 

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet  

2016. január 4-én tartott üléséről. 

    Jelen voltak: 

Balla Péter Csányi Norbert Koltai Soma Lábas István 

Lövei Dorottya Németh Ákos Tiszai Tibor Tompos Balázs 

Késett: - 

Kimentését kérte: Lindtner Andor 

 1. Ülés tartalma: 

 1.1. Csányi Norbert megnyitotta az ülést. 

 1.2. Elnök: 

 1.2.1. Csányi Norbert tájékoztatta a képviseletet, hogy a következő beszámolási 

időszak január 31-ig tart. 

 1.2.2. Norbert tájékoztatta a képviseletet, hogy a Simonyi Konferencia szervezőjével 

egyeztetett a rendezvény kari hirdetésével kapcsolatban. 

 1.3. EHK Beszámoló: 

 1.3.1. Németh Ákos beszámolt a legutóbbi EHK ülésen elhangzottakról: 

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

 1.4. Oktatás: 

 1.4.1. Koltai Soma beszámolt róla, hogy az Erasmus+ pályázat előkészítésével 

foglalkozott, ezzel kapcsolatban egyeztetéseket folytatott. 

 1.4.2. Soma tájékoztatta a képviseletet, hogy Szakirány választási fórumot szervez, 

amelyet előreláthatólag január 11-én tartanak. Soma elmondta, hogy a szakirányra 

való jelentkezés szintén január 11-én veszi kezdetét. 

 

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok
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 1.5. Rendezvény: 

 1.5.1. Balla Péter megkérdezte, hogy az egyetemen történt változások miként érintik 

a rendezvényeket, mikorra várható részletes információ az ügyben. 

 1.5.2. Tompos Balázs felvetette, hogy lehetne készíteni egy kérdőívet a Kari Napokon 

fellépő zenekarokkal kapcsolatosan. 

 1.6. Kollégium: 

 1.6.1. Lábas István tájékozatta a képviseletet, hogy folyamatban van az új Egységes 

Kollégiumi Felvételi rendszer tesztelése. 

 1.6.2. István elmondta, hogy a kollégiumi jelentkezés jövő hét hétfőtől lehetséges. 

 1.6.3. István elmondta, hogy beérkeztek a kollégiumi mentori pályázatok. A képviselet 

úgy döntött, hogy a kollégiumi mentorok felvételi elbeszélgetését a jövő heti ülést 

megelőzően 19:00-tól tartja. 

 1.7. Juttatás: 

 1.7.1. Lövei Dorottya elmondta, hogy a következő félév Rendszeres Szociális 

Ösztöndíj pályázatának előkészítésével foglalkozott. 

 1.7.2. Dorottya beszámolt róla, hogy az EHK kollégiumi referense szerint a kollégiumi 

felvételi pályázathoz az azonos félév szociális pontjait kéne figyelembe venni, ezt 

azonban egyik szabályzat sem tartalmazza.  

Dorottya elmondta, hogy karunkon ez nagyon sok hallgatót érintene, és sem őket, sem 

a KDJB tagjait nem kívánja terhelni egy korábbi leadási/előbírálási határidővel. 

Továbbá megemlítette, hogy rendszeresen előfordul a személyes bemutatáskor a 

pontszám változása, ami további problémákhoz vezethet. Ezért javasolta, hogy a 

karunkon maradjon meg az eddigi eljárásmód. A képviselet egyhangúlag támogatta a 

felvetést. 

 1.7.3. Dorottya tájékoztatta a képviseletet, arról, hogy az új tanterv szerinti 

képzésekre történő átjelentkezéssel kapcsolatban felmerült a kérdés, miszerint az 

átjelentkező hallgatók megkapják-e előző félévi teljesítményük alapján a tanulmányi 

ösztöndíjat. Javasolta, hogy ebben az esetben a korábbi szokással ellentétben, az 

átjelentkezett hallgatók is részesülhessenek tanulmányi ösztöndíjban, illetve elmondta, 
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hogy technikai akadálya nincs a dolognak. A képviselet támogatta a felvetést.  

Dorottya elmondta, hogy továbbítja a kérdést a KTB többi tagjának is. 

 1.8. Tankör: 

 1.8.1. Tiszai Tibor elmondta, hogy folyamatban van a Mentor Gárda tagjainak 

értékelése. 

 2. Következő ülés időpontja: 2016. január 11., hétfő 19:00 

 Budapest, 2016. január 4. 

 

 

Csányi Norbert Lövei Dorottya 

elnök emlékeztetővezető 

 


