Emlékeztető
A KHK 2018. február 12-én tartott üléséről
Jelen voltak: Boros Gergő, Bernáth Gábor, Illés Attila Lesták Renáta, Makó Eszter, Mézes
Mihály, Mráz Marcell, Nagy Benjámin, Nagy Réka Izabella, Németh Dávid, Oláh Liza, Réti
Tamás, Weininger Fruzsina
Kimentést kért: Gál Bernadett, Merkei Dóra
Napirend előtt:
● Réti Tamás kérte a GTK HK tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkezneke 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.
● Réti Tamás felkérte Illés Attilát az emlékeztető vezetésére.
Beszámolók:
1. Réti Tamás beszámolt az elnöki ügyekről:
● Beszámolt róla, hogy a KHK Ösztöndíj pályázat elbírálása gond nélkül lezajlott.
● Értesítette a KHK tagjait a KHK Ösztöndíj pontozási rendszeréről.
● Dékáni Tanácson vett részt, melynek témái voltak többet között a kiadandó
Dékáni utasítások, tanszéki SZMSZ-ek, szakfelelősök beosztása és a BME GTK
mesteres nyíltnap kiértékelése.
● Az elnöki értekezleten hangzottakról beszámolt a KHK-nak.
● Beszámolt a Wigner Jenő Kollégiumot érintő internettel kapcsolatos
változásokról és jelenlegi helyzetekről a szolgáltatást illetően.
2. Makó Eszter beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről:
● A héten a KHK az Erasmus pályázatok bírálásában
● Kérvénybíráláson fog részt venni a héten.
● A ZH naptár kitöltése a tanszékek által folyamatban van.
● Értesítette a KHK tagjait, hogy a TVSZ fejtágításon leadott anyagokból
számonkérés lesz és tájékoztatta őket a következő anyagból való felkészülésre.
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3. Weininger Fruzsina beszámolt a Kari Diákjóléti Bizottságot érintő ügyekről:
● Beszámolt Külső Szociális Bizottsági ülésen elhangzottakról.
● Tájékoztatta a KHK tagjait a Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat személyes
bemutatások időpontjairól.
● Fejtágítást fog tartani a KHK tagjainak jutattási témákból.
4. Mráz Marcell beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről:
● Beszámolt a Kollégiumi Férőhely osztás folyamatáról, illetve a Kolimentor
pályázattal kapcsolatos változásokról.
● A kollégiumba bekerült hallgatók felkerültek a kollégium hivatalos
levelezőlistájára.
● Tájékoztatta a KHK-t, hogy a Liska Tibor Szakkollégiumnak milyen terem
igénylési kérelmeik lesznek a jövőben.
● Kérte az alszervezeti állandó kártyák visszajuttatását illetve az állandó
teremfoglalások összegyűjtését és előterjesztését.
5. Benárth Gábor és Lesták Renáta beszámoltak a rendezvény területén
történtekről:
● Megköszönte a KHK-nak a Roller Grand Opening rendezvénnyel kapcsolatos
elő- és utómunkálatokat.
● GoToKocsma esemény lesz a héten, kérte a KHK részvételét.
● Kari Napos megbeszélés lesz Orbán Balázzsal.
6. Nagy Benjámin beszámolt az előző EHK ülés óta történtekről:
● Beszámolt az EHK elnöki beszámolóról.
● Tájékoztatta a KHK-t, hogy a tárgygráf rendszer minden kar számára ki lesz
dolgozva.
● Beszámolt az EHK hétvége folyamatáról.
● Beszámolt a KHK-soknak szóló ZH menetéről és időpontjáról.

Előterjesztések:
● Illés Attila előterjesztette a KHK Hétvége c. rendezvény tervezett költségvetését
A KHK az előterjesztést 13/0/0 arányban elfogadta.
(25./2018 KHK határozat)
● Réti Tamás előterjesztette az LTSZ Közgyűlés által elfogadott módosított LTSZ
SZMSZ-t.
A KHK az előterjesztést 13/0/0 arányban elfogadta.
(26./2018 KHK határozat)
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● Réti Tamás előterjesztette a KHK Ösztöndíj pályázat eredményét 2018. január - február
időszakra vonatkozóan.
A KHK az előterjesztést 13/0/0 arányban elfogadta.
(27./2018 KHK határozat)

Egyebek:
● Bernáth Gábor megköszönte a Roller külső termének a kifestését és a klub
kidíszítését, illetve beszámolt, hogy a mestertábor szervezési folyamata elindult.
● Weininger Fruzsina tájékoztatta a KHK-t, hogy a héten nem lesz KDJB ülés.
● Németh Dávid beszámolt a mesteres nyíltnapról.
● Mézes Mihály beszámolt az öntevékeny körök alakuló időpontjairól.
● Illés Attila beszámolt a HK ösztöndíjak elbírálásáról és értékelési szabályairól.
● Boros Gergő beszámolt a Gólyatanáccsal kapcsolatos információkról. Tájékoztatta a
KHK-t a Sportszervezői Csoporttal kapcsolatos pályázási folyamotokról, illetve a
kondi bérletekkel kapcsolatos aktualitásokról.
● Makó Eszter tájékoztatta a KHK-t, hogy jelenleg még nem érkezett be tankörvezetői
pályázat.

Az ülés időtartama: 2 óra (20:30-22:30)

Budapest, 2018. február 12.
Illés Attila
Jegyzőkönyv-vezető

Réti Tamás
Elnök

Mellékletek:
● KHK továbbképző hétvége tervezett költségvetés előterjesztés
● LTSZ SZMSZ
● KHK Ösztöndíj pályázat eredménye 2018. január - február időszakra

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

