Emlékeztető
A KHK 2018. február 5-én tartott üléséről
Jelen voltak: Bernáth Gábor, Boros Gergő, Gál Bernadett, Illés Attila, Lesták Renáta, Makó
Eszter, Merkei Dóra, Mézes Mihály, Mráz Marcell, Nagy Réka Izabella, Németh Dávid, Oláh
Liza, Réti Tamás, Weininger Fruzsina
Kimentést kért: Nagy Benjámin
Napirend előtt:
• Réti Tamás kérte a GTK HK tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek- e
aktív hallgatói jogviszonnyal a GTK-n.
Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal
a BME GTK-n.
•

Réti Tamás kérte, hogy a GTK HK tagjai kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják-e a
KHK ülésének napirendi pontjait.
Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy elfogadja a KHK ülésének napirendi
pontjait.

Beszámolók:
1. Réti Tamás beszámolt az elnöki ügyekről:
• Kari Tanácson, Dékáni Tanácson vett részt, beszámolt a történtekről
• Héten lesz Dékáni Tanács, beszámolt a napirendi pontokról
• Szerdán Elnöki Értekezlet lesz, beszámolt a napirendi pontokról.
• Tájékoztatta a KHK tagjait a következő félév ütemezéséről
• Emlékeztette a KHK tagjait, hogy a report leadási határideje szombat 20:00
2. Makó Eszter beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről:
• Egyeztetett Kalló Noémivel, Lógó Emmával, Réti Tamással a szakmai
gyakorlatok óraszámát érintő változásokról
• Pénteken egyeztetett Koltai Tamás dékán úrral, Lógó Emmával és Erdei
Jánossal a szakmai gyakorlatok óraszámával kapcsolatban, amelynek
követelménye a 2017/2018 tavaszi a félévben változatlanul 120 óra, a
2018/2019 őszi félévtől pedig 240 óra lesz
• Mai nap folyamán találkozott Lógó Emmával kérvénybírálat és kedvezményes
tanrendek bírálásával kapcsolatban
• Múlt héten volt OB ülés, beszámolt az elhangzottakról, emlékeztette a KHK OB
tagjait, hogy az ülésen kiosztott feladatok határideje 02.11.
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

3. Weininger Fruzsina beszámolt a Kari Diákjóléti Bizottságot érintő ügyekről:
• Tájékoztatta a KHK tagjait, hogy egyes pályázatok végtelenítve lettek, a héten
találkozik Ferenczi Bernadettel
• Emlékeztette a KHK tagjait, hogy a KDBJ ülés szerdán 16:30-kor lesz
• Tájékoztatta a KHK tagjait, hogy a HK közeliek Rendszeres Szociális Ösztöndíj
pályázatait eljuttatta az EHK-ba
• Beszámolt, hogy a Kari Hallgatói Képviseleteket érintő ESZR teszt véget ért
4. Mráz Marcell beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről:
• A múlt héten Kollégiumi Férőhelyosztással foglalkozott, a beköltözések múlt
héten megtörténtek
• Tájékoztatta a KHK tagjait, hogy a Wigner Jenő Kollégiumból kiköltöző
hallgatók leadott kártyáit megkapták az újonnan beköltöző hallgatók
• Tájékoztatta a KHK tagjait, hogy az új portai rendszer holnap kerül bevezetésre
• A KHK Fegyelmi Felelőseinek fejtágítást fog tartani, melyen szeretné, ha a
KHK összes tagja részt venne
5. Lesták Renáta és Bernáth Gábor beszámoltak a rendezvények területén
történtekről:
• Beszámoltak a pénteki Roller Grand Opening c. esemény folyamatáról
• Beszámoltak a GoToKocsma sorozat folyamatáról, helyszínéről
• Tájékoztatták a KHK tagjait, hogy a Roller Club külső termének kifestése
befejeződött
6. Gál Bernadett beszámolt az előző EHK ülés óta történtekről:
• Tájékoztatta a KHK tagjait, hogy a HÖOK Jövőkép Program keretein belül
szervezett oktatás témakört érintő vitasorozat BME-n kerül megrendezésre.
• Tájékoztatta a KHK tagjait, hogy a Wigner Jenő Kollégium konditerméhez a
bérlet vásárlásra a sportközpontban lesz lehetőség.
• Tájékoztatta a KHK tagjait, hogy az EHK tárgygráfot készít az Egyetem összes
karának, beszámolt a készítés folyamatáról.
Előterjesztések:
• Weininger Fruzsina előterjesztette a 2017/2018 tavaszi félévi pályázatok ütemezését
A KHK az előterjesztést 14/0/0 arányban elfogadta.
(22./2018 KHK határozat)
• Merkei Dóra előterjesztette Tankörvezetői Pályázatot 2017/2018/2 félévre
A KHK az előterjesztést 14/0/0 arányban elfogadta.
(23./2018 KHK határozat)
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•

Boros Gergő előterjesztette a Sportszervező Csoport pályázat tervezetet
A KHK az előterjesztést 14/0/0 arányban elfogadta.
(24./2018 KHK határozat)

Egyebek:
• Réti Tamás tájékoztatta a KHK tagjait, hogy megérkeztek az informatikai eszközök,
beszámolt a HK hétvége folyamatáról, illetve a Roller Club jelenlegi helyzetéről.
• Gál Bernadett jelezte, hogy nem tud részt venni a következő ülésen.
• Weininger Fruzsina kérte a KHK tagjait a jövőben aktívabb munkavállalásra.
• Mézes Mihály beszámolt az öntevékenykörök alakulójának helyzetéről.
• Lesták Renáta tájékoztatta a KHK tagjait, hogy az RCs ülések emlékeztetői elérhetőek a
KHK tagjai számára.
• Németh Dávid beszámolt róla, hogy a holnapi nap folyamán a Mester táborral
kapcsolatos ügyekkel fog foglalkozni.
• Nagy Réka Izabella beszámolt a GT Times februári lapjának állapotáról.
• Merkei Dóra jelezte, hogy nem tud részt venni a következő ülésen. Beszámolt a
Tankörvezetői Pályázathoz tartozó információkról. Kérte a KHK tagjait, hogy figyeljenek
az iroda állapotára. Beszámolt a Gólyatanácsot érintő információkról.
• Illés Attila tájékoztatta a KHK tagjait, hogy pénteki Roller Grand Opening esemény előtt
csapatépítés lesz a KHK tagjai számára, a holnapi nap folyamán elkészül a Hallgatói
Képviselet tablója.
• Mráz Marcell tájékoztatta a KHK tagjait, hogy a kari vezetés jelezte, hogy a mester
szakos hallgatók számára rendezett nyílt napon szeretnék, hogy a Hallgatói Képviselet
előadást tartson a GTK közösségi életet érintő programokról.
• Oláh Liza javasolta, hogy a Gólyatanácson tartandó gazdasági fejtágításon a KHK tagjai
is vegyenek részt. Beszámolt róla, hogy összesítette a jövő évi MŰHASZ-hoz kapcsolódó
rendezvényeket.
• Boros Gergő megköszönte a KHK tagjainak a segítséget a Roller Club külső termének
felújításában. Beszámolt róla, hogy a Wigner Jenő Kollégium konditermének a használata
a szorgalmi időszak 2. hetétől bérlettel lehetséges csak, melynek ára 6000 Ft/félév.
• Makó Eszter tájékoztatta a KHK tagjait, hogy szerdán találkozik Lógó Emmával a KTB
keretein belül kérvénybírálással kapcsolatban. Tájékoztatta Nagy Réka Izabellát, hogy
Perger Mária jelezte, hogy szívesen adna interjút a GT Times magazinnak a francia nyelvű
MBA képzésről.
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Az ülés időtartama: 2 óra (18:00-20:00)
A következő ülés ideje: 2018. február 12. 20:30 óra, helye: Wigner Jenő Kollégium B201
Budapest, 2018. február 05.

Merkei Dóra
Jegyzőkönyvvezető

Réti Tamás
Elnök

Mellékletek:
• 2017/2018 tavasz félévi pályázatok ütemezése
• Sportszervezői Csoport pályázati kiírás
• Tankörvezetői Pályázat kiírás
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