Emlékeztető
A KHK 2017. június 26-án tartott üléséről
Jelen voltak: Belső Benita, Berzy Dominika, Boros Gergő, Kiss Ádám, Lakatos Fruzsina,
Máthé Izabella, Mráz Márk, Mezey Mercedes, Nagy Benjámin, Réti Tamás, Sarkady Péter Pál,
Szabó Gábor
Kimentést kért: Bernáth Gábor, Gácsig Gergő, Illés Attila,
Napirend előtt:


Máthé Izabella kérte, hogy a GTK HK tagjai kézfeltartással jelezzék, hogy
rendelkeznek-e aktív hallgatói jogviszonnyal a GTK-n.
Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói
jogviszonnyal a BME GTK-n.

Beszámolók:
1. Máthé Izabella beszámolt az elnöki ügyekről:
 Dékáni Tanácson vett részt, melynek a témái az alábbiak voltak:
o Oktatói leterheltség
o Oktatói elvándorlás
o Kari kommunikációs stratégia
 Szerkesztőségi megbeszélésen vett részt Báthori Zsolt vezetésével a kari kommunikációt
illetően.
 A héten Kari Oktatási Bizottsági ülés lesz, melyről előzetesen egyeztetett Lógó
Emmával.
 Orbán Balázzsal, Lakatos Fruzsinával és Sarkady Péterrel részt vett egy Gólyatáboros
egyeztetésen.
 A Kecsap c. matematika felzárkóztató program ütemezéséről egyeztetett.
2. Belső Benita beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről:
 Hallgatói kérvények bírálásával foglalkozott.
 Lógó Emma dékánhelyettessel egyeztettek a Nyelvi utasítás elfogadásáról, a
mesterhallgatók tanulmányi eredményei után történő elbocsátásokról.
 A kari matematika tantárgyak tematikájáról és a tárgyteljesítéshez szükséges
felzárkóztató tantárgyakról egyeztetett.
3. Mezey Mercedes beszámolt a Kari Diákjóléti Bizottságot érintő ügyekről:
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Külső Szociális Bizottsági ülésen vett részt, ahol rendkívüli szociális
ösztöndíjpályázatokat bírált a bizottság. Az ülésen szó volt a hallgatói képviselők bírálói
vizsgáztatásáról és a szociális pályázatok ütemezéséről.
Részt vett a Külső Szociális Bizottság szociális pályázatok pontrendszerét felülvizsgáló
munkacsoportjának ülésén, ahol a pontrendszer átalakításával foglalkoztak.
Felhívta a KHK figyelmét, hogy a szociális pályázatok bírálásához szükséges teszt
kitöltésének határideje ma éjfél.
Előterjesztette a szociális pályázatok leadásának ütemezését.
A KHK az előterjesztést 12/0/0 arányban elfogadta.
(165./2017 KHK határozat)

4. Mráz Márk beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről:
 Elmondta, hogy a kollégiumi férőhelyek nyári hasznosítása miatt szinteket kellett
kiüríteni a kollégiumban a nyári időszakra.
 Beszámolt a nyári kollégiumi kedvezményes díjakról.
 Előterjesztette a kollégiumi mentori és vezetői mentori pályázatok eredményét.
A KHK az előterjesztést 12/0/0 arányban elfogadta.
(166./2017 KHK határozat)
5. Lakatos Fruzsina és Sarkady Péter Pál beszámolt a rendezvény területén történtekről:
 Orbán Balázzsal egyeztettek a kari Gólyatáborokat illetően.
 A Nyári Tábor jelentkezés meghosszabbításra került, mivel van még pár szabad hely.
 Előterjesztette a Vizsgatemető c. rendezvény végleges költségvetését.
A KHK az előterjesztést 12/0/0 arányban elfogadta.
(167./2017 KHK határozat)
6. Mráz Márk beszámolt az előző EHK ülés menetéről.
Egyebek:






Mráz Márk felhívta a KHK figyelmét, hogy az irodafelújítást illetően el kellene kezdeni
a bútorrendelés összeállítását.
Sarkady Péter Pál beszámolt róla, hogy két oktató megkereste a KHK-t, hogy egy
kötetlen. beszégetésre invitálja a képviseletet csütörtök estére. Javasolta, hogy a KHK
tagjai, ha ráérnek, vegyenek részt az eseményen.
Mezey Mercedes elmondta, hogy a Gólyakisokos c. kiadvány elkészült. Jelenleg
korrektúrázás alatt áll.
Kiss Ádám tájékoztatta a KHK-t, hogy az egyik instruktor akadályoztatása miatt nem
tud részt venni a Mestertábor második napján.

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI KÉPVISELET

1117 Budapest, Dombóvári út 3. • Wigner Jenő Kollégium A105
e-mail: info@gtkhk.hu
• www.gtkhk.hu
telefon: 20/5867965





Berzy Dominika beszámolt róla, hogy az Oktatók Hallgatói Véleményezéséhez a
promóvideó elkészítése folyamatban van. Elmondta, hogy az Alumni Tábor c.
rendezvény jelentkezése folyamatban van. A GT Times-szal kapcsolatban részt vett egy
megbeszélésen, ahol a jövő évi megjelenések és lapszámok paramétereiről volt szó.
Beszámolt róla, hogy részt vett a kari kommunikációs ülésen, ahol elmondta a vezetés,
hogy nem szükséges további Get To Know magazinok kiadása. Amennyiben a KHK
vállalja, szerkeszthet hasonló kiadványt.
Máthé Izabella felhívta a KHK figyelmét, hogy a holnap kommunikációs tréning lesz.
Beszámolt az EHK tábor programjáról és a leutazásról. A nyári teendőkről tájékoztatta
a KHK-t.

Az ülés időtartama: 2 óra (18:00 – 20:00)
A következő ülés ideje: 2017. július 10. (hétfő) 18:00 óra, helye: WJK B201.
Budapest, 2017. június 26.

Szabó Gábor
Jegyzőkönyv-vezető

Máthé Izabella
Elnök

Mellékletek:




Rendszeres szociális pályázatok leadásának ütemezése
Kollégiumi mentor és vezető kollégiumi mentori pályázatok eredménye
Vizsgatemető buli végleges költségvetés
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