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Emlékeztető 

A KHK 2017. augusztus 28-án tartott üléséről 

Jelen voltak: Belső Benita, Bernáth Gábor, Berzy Dominika, Boros Gergő, Lakatos Fruzsina, 

Máthé Izabella, Mráz Márk, Mezey Mercedes, Nagy Benjámin, Réti Tamás, Sarkady Péter Pál, 

Szabó Gábor 

Kimentést kért: Gácsig Gergő 

Előbb távozott: 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: 

 Beszámolt róla, hogy egyeztetett Lógó Emmával és Pázmándi Kingával a távozó oktatók 

megállapodásával kapcsolatban. Elmondta, hogy a Menedzsment és Vállalatgazdaságtan 

Tanszék esetében a távozó oktatók nem vihetik tovább a projektfeladatos hallgatóikat.  

 Tanszékvezetői értekezleten fog részt venni, ahol szintén a kari szervezeti 

átalakulásokkal kapcsolatos tevékenységek voltak.  

 Felhívta a figyelmet, hogy a Gólyahéten kéri a KHK segítségét a beiratkozáson és a 

szaktájékoztatón. 

 Előterjesztette a KHK értékelését 2017 nyári időszakra. 

Az előterjesztést a KHK 14s/0/0 arányban elfogadta. 

(176./2017 KHK határozat) 

(19:58) Illés Attila távozott 

 

2. Belső Benita beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről: 

 Hallgatói kérvényeket bírált Máthé Izabellával. 

 A 400+ ösztöndíjprogram pályázata késve fog elindulni.  

 Lógó Emmával egyeztetett a költségtérítés-csökkentési kérvények leadásának 

menetéről. 

 Beszámolt arról, hogy a Menedzsment és Vállalatazdaságtan tanszék felzárkoztató 

kurzust indít az Innovatív Vállalkozások Indítása című tárgy kiegészítő elemeként. 
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 Beszámolt róla, hogy a kari vezetés meg szeretné szüntetni a kötelező jelenlétet, illetve 

a szigorlatokat is el akarják törölni. A döntés bevezetéséhez a KHK véleményét is 

kikérték. 

 

3. Mezey Mercedes beszámolt a Kari Diákjóléti Bizottságot érintő ügyekről: 

 A KHK közeli szociális ösztöndíjpályázatok beadására hívta fel a figyelmet. 

 A szociális ösztöndíjpályázatok személyes bemutatása a héten indul. 

 Szociális pályázatok kapcsán hallgatói megkeresésekkel foglalkozott. 

 Előterjesztette a KHK pályázatainak ütemezését 2017/18 őszi félévre. 

Az előterjesztést a KHK 14/0/0 arányban elfogadta. 

(176./2017 KHK határozat) 

 

4. Mráz Márk beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről: 

 Lezajlott az őszi kollégiumi férőhelyosztás, ennek koordinálásával és a szobabeosztással 

és egyéb szükséges adminisztrációval foglalkozott. Beérkeztek a felszólalások, egyelőre 

úgy néz ki, hogy nincs köztük egy jogos fellebbezés sem. 

 A kollégiumi vonalhúzó rendszer tesztelésével foglalkozott. 

 

5. Lakatos Fruzsina és Sarkady Péter Pál beszámoltak a rendezvény területén 

történtekről: 

 Előterjesztette a Nyári Tábor c. rendezvény végleges költségvetését. 

Az előterjesztést a KHK 13/0/0 arányban elfogadta. 

(177./2017 KHK határozat) 

 Előterjesztette a Rendezvényszervező Csoport megjelenéséről szóló támogatást a 

Közösségi EXPO c. rendezvényre. 

Az előterjesztést a KHK 13/0/0 arányban elfogadta. 

(178./2017 KHK határozat) 

 A jövő hét folyamán érkeznek különböző sítábor ajánlatok. 

 

6. Mráz Márk beszámolt az előző EHK óta történtekről.  

 Nem volt Egyetemi Hallgatói Képviseleti ülés a KHK legutóbbi ülése óta. Az EHK-ban 

nincs semmilyen említésre méltó ügy. 

 

Előterjesztések: 

 Nagy Benjámin előterjesztette a Sport és Egészségnap c. rendezvény tervezett 

költségvetését. 

Az előterjesztést a KHK 12/1/0 arányban elfogadta. 

(179./2017 KHK határozat) 



 

 

 

 

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  1117 Budapest, Dombóvári út 3. • Wigner Jenő Kollégium A105 

 GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR  e-mail: info@gtkhk.hu • www.gtkhk.hu 
 HALLGATÓI KÉPVISELET  telefon: 20/5867965 

Egyebek: 

 Réti Tamás családi okokból kérte, hogy a holnapi Roller buli c. rendezvény felügyeletét 

valaki vegye át. Máthé Izabella vállalta. 

 Bernáth Gábor elmondta, hogy folyamatban van a szponzorációs kiajánló 

véglegesítése, ezzel párhuzamosan, megkereste a Bubble Spritzer forgalmazója a 

lehetséges együttműködés reményében. 

 Kiss Ádám elmondta, hogy halad a tanulmányi verseny koncepciójának kidolgozása, 

két héten belül várható a végleges részletes forgatókönyv. 

 Nagy Benjámin elmondta, hogy zajlik a Sport- és Egészségnap szervezése. 

 Berzy Dominika beszámolt róla, hogy: 

o A szeptemberi tanulmányi csoportok cover fotójának cseréje zajlik.  

o Elmondta, hogy jövő hétre várható a GT Times szerkesztőségi pályázata. 

o Elvállalta a KHK továbbképző hétvége szervezését. 

 

Az ülés időtartama: 2,5 óra (18:00 – 20:30) 

A következő ülés ideje: 2017. szeptember 4. 18 óra, helye: Wigner Jenő Kollégium B201 

 

Budapest 2017. augusztus 28. 

 

Szabó Gábor Máthé Izabella 

Jegyzőkönyv-vezető Elnök 

 

 

Mellékletek: 

 KHK értékelése 2017 nyári időszakra 

 Pályázatok ütemezése 2017/18 őszi félévre 

 Nyári Tábor c. rendezvény végleges költségvetés 

 Sport- és Egészségnap tervezett költségvetés 

 Rendezvényszervező Csoport megjelenés és PR eszközök támogatás 


