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Emlékeztető 

A KHK 2017. október 9-én tartott üléséről 

Jelen voltak: Belső Benita, Bernáth Gábor, Berzy Dominika, Boros Gergő, Gácsig Gergő, Illés 

Attila, Kiss Ádám, Lakatos Fruzsina, Máthé Izabella, Mráz Márk, Mezey Mercedes, Nagy 

Benjámin, Réti Tamás, Sarkady Péter Pál, Szabó Gábor 

 

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: 

 Találkozott az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat elnökével és Tamás 

Alexandrával, a GTK doktorandusz képviselőjelöltjével. 

 Egyeztetett Kalló Noémi dékánhelyettessel a Tisztújító Fórum teremfoglalásával 

kapcsolatban. 

 Felhívta a figyelmet, hogy jövő hét szerdán Kari Tanács ülés lesz.  

 Beszámolt az előző heti Dékáni Tanács ülésen elhangzottakról: 

o Új gazdasági dékánhelyettese lett a karnak. 

o A Szervezeti és Működési Szabályzat átalakításáról volt szó. 

 

2. Belső Benita beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről: 

 Ülésezett a Bizottság a múlt héten és befejezték a tantárgyi adatlapok felülvizsgálatát. 

 Hallgatói kérvényeket véleményezett Máthé Izabellával. 

 A 400+ ösztöndíj folyósítása decemberben esedékes. 

 Megérkeztek az önköltségcsökkentés kérvények. Ezek előbírálása folyamatban van. 

 Elmondta, hogy folyamatban van az Erasmus ösztöndíjpályázat pontrendszerének 

átalakítása. Erről sajnos a KHK-t nem értesítették. 

 Remélhetőleg a héten elindulnak a tanköri foglalkozások. 

 Az elsőéves hallgatók tanulmányi versenyére a jelentkezés lezárult, az első forduló jövő 

héten esedékes. 

 

3. Mezey Mercedes beszámolt a Kari Diákjóléti Bizottságot érintő ügyekről: 
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 Előterjesztette a Tankörvezetői ösztöndíjpályázat eredményét. 

A KHK az előterjesztést 15/0/0 arányban támogatta. 

(206./2017 KHK határozat) 

 Előterjesztette a Közösségi ösztöndíjpályázat eredményét. 

A KHK az előterjesztést 10/5/0 arányban támogatta. 

(207./2017 KHK határozat) 

Illés Attila távozott a teremből. 

 Előterjesztette a Szakma Kari BME ösztöndíjpályázat eredményét. 

A KHK az előterjesztést 13/1/0 arányban támogatta. 

(208./2017 KHK határozat) 

Illés Attila visszajött a terembe. 

 Előterjesztette a Sportszervezői ösztöndíjpályázat eredményét. 

A KHK az előterjesztést 14/0/1 arányban támogatta. 

(209./2017 KHK határozat) 

 A szociális pályázatok bírálóinak jutalmazása csúszik, remélhetőleg novemberben lesz 

kifizetve. 

 

4. Mráz Márk beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről: 

 A várólistán lévő hallgatók értesítése és beköltözése zajlik. 

 A Wigner Jenő Kollégium tetejére napkollektorok telepítenek, a kivitelezés elindult. 

Elméletileg nem fog sokat csúszni. 

 A vonalhúzó rendszer tesztelése zajlik, elméletileg már át kellett volna adnia a fejlesztő 

szervezetnek a rendszert, de még vannak problémák vele. 

 

5. Lakatos Fruzsina és Sarkady Péter Pál beszámolt a rendezvények területén 

történtekről: 

 Előterjesztette a Gólyabál tervezett költségvetését. 

A KHK az előterjesztést 13/0/2 arányban támogatta. 

(210./2017 KHK határozat) 

 Előterjesztette a Félévfelező buli tervezett költségvetését. 

A KHK az előterjesztést 11/0/4 arányban támogatta. 

(211./2017 KHK határozat) 

 

6. Gácsig Gergő beszámolt az előző EHK ülés óta történtekről.  

 Beszámolt az előző EHK ülésen elhangzottakról. 

 

 

Egyebek: 
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 Berzy Dominika beszámolt róla, hogy megbeszélésen vett részt, ahol kari 

kommunikációs stratégia és az Egyetemi Nyílt Nap volt a téma. Elmondta, hogy 

folyamatban van az Educatio kiállításra a szóróanyagok megrendelése. 

 Bernáth Gábor beszámolt róla, hogy egy hallgató érdeklődik a KHK munkája iránt és 

részt szeretne venni a soron következő HK ülésen. A KHK támogatta az ötletet. 

 Boros Gergő beszámolt róla, hogy folyamatban van a KHK Tisztújítása iránt érdeklődők 

felkutatása. 

 Illés Attila beszámolt róla, hogy az Uszibuli c. esemény előszervezése folyamatban van. 

 Belső Benita beszámolt róla, hogy rendben lezajlott az első Érdekel a HK beszélgetés. 

A második alkalom időpontja október 18., este 6 óra. 

 Réti Tamás tájékoztatta a KHK-t, hogy a héten indul az Érdekel a Roller c. 

beszélgetéssorozat, melynek célja a Roller Club tagjainak utánpótlása, az érdeklődő 

hallgatók bevonása a Club feladataiba. A héten lesz Gólyatanács esemény és 

folyamatban van a Kolimpia elszámolása. 

 Máthé Izabella felhívta a KHK figyelmét, hogy október 12-én Wiki feltöltő este lesz, 

ahol a KHK tudásbázisát bővítjük. Tájékoztatta a KHK-t, hogy október 23-i HK ülés 

este 8 órakor lesz megtartva.  

 

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

A következő ülés ideje: 2017. október 16. 18 óra, helye: Wigner Jenő Kollégium B201 

 

Budapest, 2017. október 9. 

 

Szabó Gábor Máthé Izabella 

Jegyzőkönyv-vezető Elnök 

 

 

Mellékletek: 

 Szakmai Kari BME ösztöndíjpályázat eredmény 

 Sportszervezői ösztöndíjpályázat eredmény 

 Tankörvezetői ösztöndíjpályázat eredmény 

 Közösségi ösztöndíjpályázat eredmény 

 Gólyabál tervezett költségvetés 

 Félévfelező buli tervezett költségvetés 


