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Emlékeztető 

A KHK 2019.01.28-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berta Roland, Boros Gergő, Korom Dorina, Makó Eszter (18:08), Marsovszki 

Rebeka, Mráz Marcell, Nemes Lili Eszter, Pálinkás Balázs, Réti Tamás, Stubán Dóra (18:08), 

Weininger Fruzsina 

Kimentést kért: Gál Bernadett, Kasnyik Bence, Lesták Renáta, Merkei Dóra  

 

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.  

 

Napirendi pontok: 

 

1. Réti Tamás előterjesztette, hogy Makó Eszter vezesse a jegyzőkönyvet, Lesták Renáta 

akadályoztatása miatt. 

A KHK az előterjesztést 9/0/0 arányban elfogadta. 

(16./2019 KHK határozat) 

 

2. Réti Tamás előterjesztette az előző ülés emlékeztetőjét.  

A KHK az előterjesztést 9/0/0 arányban elfogadta. 

(17./2019 KHK határozat) 

 

3. Réti Tamás beszámolt Merkei Dóra kérésére az elnöki ügyekről:  

• Beszámolt a múlt heti Dékáni Tanácson elhangzottakról. 

 

Makó Eszter és Stubán Dóra megérkeztek. (18:08) 

 

• A Göd osztás elfogadásra került. 

• Elkészült a dokumentáció. 

• Tájékoztatta a képviseletet, hogy a Pro Juventute Universitatis díjra február 17-

ig van lehetőség jelölést leadni. 
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• Felhívta a KHK tagjainak figyelmét, hogy január 30-án Kari Tanács lesz. 

• Az EHK felkészítéseket tervez tartani a HK-s ZH előtt, ezért kérte a képviselet 

tagjait, hogy jelezzék, mely témakörökből igényelnének felkészítőt. 

 

• Réti Tamás előterjesztette, hogy Kasnyik Bence akadályoztatása miatt Berta 

Roland vegyen részt a január 30-ai Kari Tanácson. Réti Tamás előterjesztette, 

hogy Gál Bernadett akadályoztatása miatt pedig Nemes Lili vegyen részt a 

január 30-ai Kari Tanácson. 

A KHK az előterjesztést 11/0/0 arányban elfogadta. 

(18./2019 KHK határozat) 

 

4. Makó Eszter beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről: 

• Tájékoztatta a KHK tagjait a január 22-ei Kari Oktatási Bizottsági ülésen 

történtekről. 

• Kari fegyelmi tárgyaláson vett részt Merkei Dórával. 

• Oktatási Bizottsági ülést tartott, amelynek témái a féléves célok meghatározása, 

illetve az OTRS rendszer kezelése volt. 

• Folyamatban van a ZH naptár kitöltése a Tanszékek által. 

   

5. Weininger Fruzsina beszámolt a Kari Diákjóléti Bizottságot érintő ügyekről: 

• MNB ösztöndíj pályázatokat bírált a múlt héten Dr. Takács Ildikóval, Dr. Zilahy 

Gyulával és Kassai Eszterrel. 

• A kollégiumi férőhely igényléshez szükséges közösségi pontszámok 

megküldésre kerültek Mráz Marcell számára. 

• KDJB ülést tartott, melynek témái az ösztöndíj pályázatok szervezésének 

ütemezése és a félév beosztása volt.  

 

6. Mráz Marcell beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről: 

• A kollégiumi férőhelyek karok közötti szétosztása során 379 férőhelyet kapott 

a GTK. 

• A kollégiumi férőhelyosztás során 373 fő kapott férőhelyet. 

• Kihirdetésre kerültek a végleges kollégiumi férőhelyosztás eredményei, a mai 

napon pedig elkészül a szobabeosztás is. 

• Tájékoztatta a KHK tagjait, hogy 30-án két fegyelmi tárgyalás lesz. 

• Vendégként részt vett az EHK ülésen. 

• Tudásátadást tartott Marsovszki Rebeka számára. 

• Felvette a kapcsolatot a Nutriversummal egy lehetséges együttműködés 

reményében. 

• Kollégiumi Férőhely osztó rendszerrel kapcsolatos oktatáson vett részt és a 

későbbiekben is lesznek ezzel kapcsolatos workshopok. 
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• Beszámolt arról, hogy a kollégiumi konyhabútorok felújításával kapcsolatos 

megbeszélésen fog részt venni. 

 

7. Stubán Dóra beszámolt a szociális juttatásokat érintő ügyekről: 

• Beszámolt a rendszeres szociális pályázatok bírálásának folyamatáról, illetve a 

pályázatok személyes bemutatásával kapcsolatos tudnivalókról. 

• Kérte a KHK tagjait, hogy aki tud, még tegyen bírálói vizsgát. 

 

8. Boros Gergő beszámolt az előző EHK ülés óta történtekről: 

• Beszámolt az előző EHK ülésen történtekről. 

• Tájékoztatta a KHK tagjait a Stratégiai Bizottsági ülésen elhangzottakról. 

• EHDK ülés volt, beszámolt a tudnivalókról. 

• Belső ellenőrzéseket folytat a kancellária az Egyetemen a 

költséghatékonysággal kapcsolatban. 

• Emlékeztette a KHK tagjait a szombati EHK által szervezett csapatépítésre. 

 

9. Korom Dorina és Berta Roland beszámoltak a rendezvény(ek) területén 

történtekről:  

• Beszámoltak a Before alapozás és Vizsgatemető c. rendezvények sikerességéről. 

 

Előterjesztések: 

 

• Weininger Fruzsina előterjesztette a Kari BME ösztöndíj pályázat 2018/19/2 félévi 

pályázati kiírását és a pályázati adatlapot. 

A KHK az előterjesztést 11/0/0 arányban elfogadta. 

 (19./2019 KHK határozat) 

 

• Weininger Fruzsina előterjesztette a Közösségi ösztöndíj pályázat 2018/19/2 félévi 

pályázati kiírását és a pályázati adatlapot. 

A KHK az előterjesztést 11/0/0 arányban elfogadta. 

 (20./2019 KHK határozat) 

 

• Korom Dorina előterjesztette az Rendezvényszervező Csoport tagjai számára igényelt 

állandó vendégkártyákat a 2018/19/2 félévre. 

A KHK az előterjesztést 11/0/0 arányban elfogadta. 

 (21./2019 KHK határozat) 

 

• Berta Roland előterjesztette a 2018/19/2 félév ingyenes kollégiumi éjszakai bennalvási 

időpontjait. 

A KHK az előterjesztést 11/0/0 arányban elfogadta. 
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 (22./2019 KHK határozat) 

 

Egyebek: 

• Weininger Fruzsina megköszönte a januári csapatépítés szervezőinek a munkájukat. 

ZH javítás a következő ülésre készül el. Felhívta a KHK tagjainak figyelmét, hogy 

január 31-ig lehet jelentkezni a nyáron megrendezésre kerülő táborok főszervezői 

pozíciójára. 

• Marsovszki Rebeka beszámolt a Sportpálya foglalással kapcsolatos történésekről. Az 

első SCs ülés február 5-én lesz. 

• Pálinkás Balázs beszámolt az Educatio záró, kiértékelő ülésen történtekről. Külügyi 

ülésen vett részt Dr. Zilahy Gyulával, Girst Noémivel és Dr. Tóvölgyi Sárával, ahol a 

Stipendium Hungaricumos hallgatókról volt szó, egy jövőbeli külügyis e-mail 

elérhetőség létrehozásáról, illetve egy lehetséges külügyi mentorgárda felállításáról. 

Beszámolt az Erasmus+ pályázatok bírálásának ütemezéséről. 

• Korom Dorina február 8-án RCs ülés lesz és csapatépítés. 

• Stubán Dóra utánpótlás-fejlesztéses ülésen vett részt, beszámolt az elhangzottakról. 

• Réti Tamás szerdáig le kell adni az éves költségvetés tervezetet a 2019. évre 

vonatkozóan. 

• Nemes Lili beszámolt a GT Times szerkesztőség pályázásának menetéről. Jelezte a 

KHK tagjai számára az Öntevékenykörök eszközigényeit. 
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Az ülés időtartama: 2 óra (18:00-20:00) 

A következő ülés ideje: 2019.02.04. 18:00 óra, helye: Wigner Jenő Kollégium B201 

Budapest, 2019.01.28. 

 

Makó Eszter  Merkei Dóra 

Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Mellékletek: 

• 2019.01.21. KHK ülés emlékeztető 

• 2019.01.28. Napirend 

• Kari BME ösztöndíj pályázat 2018/19/2 félévi kiírása és a pályázati adatlap 

• Közösségi ösztöndíj pályázat 2018/19/2 félévi kiírása és a pályázati adatlap 

• Rendezvényszervező Csoport állandó vendégkártyák 

• Ingyenes éjszakák a Wigner Jenő Kollégiumban 2018/19 tavaszi félév 


