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EMLÉKEZTETŐ 

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgató Képviselet  

2014. december 15-én tartott üléséről. 

    Jelen voltak: 

Balla Péter Csányi Norbert Cseh Tamás Kovács Márk 

Lindtner Andor Nagy Gábor Németh Ákos Szokolai Bence 

Tiszai Tibor Tompos Balázs   

 Kimentését kérte:  

Gődér Nikoletta     

Vendég:  

Hubai Zsolt Morovián Márton    

 1. Ülés tartalma: 

 1.1. Szokolai Bence megnyitotta az ülést. 

 1.2. Bence megkérte Hubai Zsoltot, a Baross Rádió vezetőjét, hogy számoljon be az 

elmúlt időszakot érintő jogdíj problémákról, és mutassa be a képviseletnek a rádió 

által kidolgozott javaslatot a fent említett probléma megoldására. 

 1.3. Hubai Zsolt:  

 1.3.1. Zsolt és Márton rövid indoklást követően kérte a Hallgatói 

Képviseletet, hogy a Baross Rádió zavartalan működése érdekében a 

képviselet a jogdíjakat fizesse ki. 

-Hubai Zsolt, Morovián Márton távozott.- 
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 1.4. Elnök: 

 1.4.1. Szokolai Bence beszámolt az előző ülés óta történt eseményekről. 

 1.4.2. Szokolai Bence tájékoztatta a képviseletet az előző Kari Tanács 

ülésen történtekről, elmondta, hogy a HK segíteni fog egy rendszer 

kidolgozásában, mely a különféle oktatói díjakra való felterjesztést fogja 

elősegíteni. 

 1.4.3. Bence elmondta, hogy kollégiumi fegyelmi tárgyalás lesz a 

csütörtöki nap folyamán, melyre a képviselet Balla Pétert delegálta, mivel 

Kovács Márk, mint Kollégiumi felelős tanuként lesz jelen a tárgyaláson. 

 1.5. Előterjesztések: 

 1.5.1. Lindtner Andor ismertette a Baross Rádió Zsiga emlékdíj 

adományozásával kapcsolatos előterjesztését. Elmondta, hogy immáron 

harmadik éve ítélik oda ezt a díjat az arra érdemes két körtagnak. Andor 

kérte, hogy a képviselet támogassa a díjak megvételét.  

A képviselet 10-0-0 (I-N-T) arányban egyhangúlag támogatta az 

előterjesztést. 

 1.5.2. Szokolai Bence ismertette a HaBár évvégi csapatépítő főzéssel 

kapcsolatos előterjesztését. Bence kérte, hogy az összejövetelt a Hallgatói 

Képviselet maximum három rekesz sör erejéig támogassa. A képviselet 10-

0-0 (I-N-T) arányban egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

 1.6. EHK Beszámoló: 

 1.6.1. Tompos Balázs beszámolt az elmúlt EHK ülésen elhangzottakról: 

 1.6.2. http://tinyurl.com/ofls473 

 1.7. Oktatás: 

 1.7.1. Nagy Gábor tájékoztatta a képviseletet, hogy szerdán (2014.12.10.) 

egy megbeszélésen vett részt Dr. Lovas László Tanszékvezető Úrral, ahol a 

JSZT által oktatott tantárgyak reformjáról volt szó. 

 1.7.2. Gábor elmondta, hogy a jövő félévtől konzultációkat szeretne 

tartani több tantárgyból. Tájékoztatta a képviseletet, hogy a konzultációt 

tartók részére szeretne kidolgozni egy ösztöndíj rendszert. Tiszai Tibor 
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jelezte, hogy neki is vannak erre vonatkozóan ötletei, így közösen fogják a 

koncepciót megalkotni. 

 1.7.3. Gábor beszámolt arról, hogy a múlt héten Dékán Úrnál volt egy 

megbeszélésen, ahol szó esett a duális képzésről. Gábor elmondta, hogy 

jelenleg a Kar nem tervez ilyen képzést indítani. 

 1.8. Közélet: 

 1.8.1. Lindtner Andor elmondta, hogy az elmúlt héten egyeztetett az 

öntevékeny köreink vezetőivel, a következő féléves célokat illetően. 

 1.8.2. Andor tájékoztatta a képviseletet, hogy bekérte a körvezetőktől az 

általuk szétosztani kívánt közösségi pontokat, a héten ezeket fogja 

összegezni. 

 1.8.3. Andor beszámolt arról, hogy megkereste Dóber Gábor a BringaKör 

vezetője, hogy a nyáron Balatonlellére kölcsönadott kerékpárok még nem 

érkeztek vissza. Németh Ákos és Tompos Balázs elmondta, hogy a 

problémát jelezni fogják az illetékes Diákközpont alkalmazottnak, hogy a 

kerékpárok minél előbb visszakerüljenek a helyükre. 

 1.9. Rendezvény: 

 1.9.1. Balla Péter elmondta, hogy elmúlt héten a Karácsonyi Bál 

szervezésével foglalkozott. 

 1.9.2. Cseh Tamás tájékoztatta a képviseletet a Gyűrűavató Szakestély 

költségvetéséről. 

 1.9.3.  Tamás bemutatta a képviseletnek, hogy a Karácsonyi Bál díjátadó 

ünnepségén, milyen plakettet kapnak a Kar Kiválló Oktatója díjat elnyert 

tanáraink. 

 1.10. Kollégium: 

 1.10.1. Kovács Márk tájékoztatta a képviseletet, hogy a kollégiumi felvételi 

pályázatra 2015. január 1.-től lehet jelentkezni. 

 1.10.2. Németh Ákos kérte, hogy a pályázatot minden létező információs 

csatornánkon hirdessünk majd. 
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 1.11. Kommunikáció: 

 1.11.1. Csányi Norbert tájékoztatta a képviselet, hogy a héten a 

szponzorkereséssel foglalkozik. 

 1.11.2. Norbert jelezte, hogy az St épületben található hirdetőnkről 

folyamatosan eltűnnek a kihelyezett plakátjaink, és mások kerülnek ezek 

helyére. Tompos Balázs javaslatára jelezni fogja az illetékes cégnek, hogy a 

hirdető a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

tulajdona. 

 1.12. Tankör: 

 1.12.1. Tiszai Tibor elmondta, hogy értékelte a Mentor Gárda félévi 

munkáját, és összeállította a számukra kiosztandó közösségi pontok listáját 

is. 

 1.13. Egyebek: 

 1.13.1. A képviselet áttekintette a vállalások listáját. 

 

 2. Következő ülés időpontja: 2015. január 5., hétfő 20:00 

 Budapest, 2014. december 15. 

 

 

Szokolai Bence Tompos Balázs 

elnök emlékeztetővezető 

 


