Emlékeztető
A KHK 2019.02.11-én tartott üléséről
Jelen voltak: Berta Roland, Boros Gergő, Kasnyik Bence, Korom Dorina, Makó Eszter,
Marsovszki Rebeka, Merkei Dóra, Mráz Marcell, Nemes Lili Eszter, Pálinkás Balázs, Réti
Tamás, Stubán Dóra, Weininger Fruzsina
Kimentést kért: Gál Bernadett, Lesták Renáta
Napirend előtt:
• Merkei Dóra 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.
•

Merkei Dóra 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.
•

Merkei Dóra felkérte Makó Esztert az emlékeztető vezetésére Lesták Renáta
akadályoztatása miatt.
A KHK az előterjesztést 13/0/0 arányban elfogadta.
(31./2019 KHK határozat)
Napirendi pontok:
•

Merkei Dóra előterjesztette az előző ülés emlékeztetőjét.
A KHK az előterjesztést 13/0/0 arányban elfogadta.
(32./2019 KHK határozat)

•

Merkei Dóra beszámolt az elnöki ügyekről:
• Részt vett az alapszakos Nyílt napon, ahol a kari hallgatói életről tartott
prezentációt.
• Dékáni Tanácson vett részt, melynek fő témái a tűzvédelemmel kapcsolatos
tudnivalók, a kari emlékérem és a belső ellenőrzés voltak.
• Csütörtökön a balatonlellei BME-s tábor nyári időszakra vonatkozó karok közti
elosztásával kapcsolatos ülésen vett részt, melynek eredményeképp a képviselet
megkapta az általa igényelt időpontot.
• Tájékoztatta a KHK tagjait, hogy közös vacsorát tervez a jövőben valamely
másik kar képviseletével, ezzel erősítvén a KHK-k közötti kapcsolatot.
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•
•

Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a Kari Hallgatói Képviseleti ösztöndíj
pályázat leadásának határideje holnap éjfélkor lejár.
Beszámolt a teljesítményalapú jutalmazással kapcsolatos tudnivalókról.

•

Makó Eszter beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről:
• Beszámolt a ZH-naptárral és a Tankörvezetői pályázattal kapcsolatos
információkról.
• Kijavította a HK ZH-ra gyakorló ZH-kat a képviselet tagjai számára.
• Az EHK oktatási referense, Beluzsár Ádám által tartott HK ZH oktatás
specifikus gyakorló alkalmon vett részt Berta Rolanddal és Nemes Lilivel.
• Szerdán két összevont Szakbizottsági ülésen is részt vesz Weininger
Fruzsinával. A tárgyalt szakok a következők lesznek: a Pénzügy Msc, a
Számvitel Msc és a Pénzügy és számvitel Bsc, illetve az MBA és a Vezetés és
Szervezés mesterszak.

•

Weininger Fruzsina beszámolt a Kari Diákjóléti Bizottságot érintő ügyekről:
• A héten kerül sor az Erasmus+ pályázatok bírálására.
• Felhívta a KHK tagjainak a figyelmét a Közéleti ösztöndíjpályázat leadási
határidejére.
• Holnap KDJB ülést tart, melynek témája a beérkezett Tutor ösztöndíjpályázatok
elbírálása lesz.

•

Stubán Dóra beszámolt a szociális juttatásokat érintő ügyekről:
• Tájékoztatta az érintett képviselőket a HK közeli szociális pályázatokról.
• A mai napon véget ért a szociális pályázatok személyes bemutatása.

•

Mráz Marcell beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről:
• Holnap 18:00-tól a HK ZH-ra felkészítő alkalmon vesz részt kollégium
témakörből.
• Tájékoztatta a képviseletet a Roller klubban megrendezésre került rendezvény
utáni takarítással kapcsolatban.
• Kollégiumi mentor ülésen vett részt, beszámolt az elhangzottakról.

•

Boros Gergő beszámolt az előző EHK ülés óta történtekről:
• Beszámolt az előző EHK ülésen elhangzottakról:
o A kompetencia mérés 3 karon is jól működött, tervben van a jövőben
ennek minden karra való kiterjesztése.
o A Művészetek Palotájával tervben van egy lehetséges együttműködés.
o Beszámolt a teljesítményalapú normatívával kapcsolatos tudnivalókról.
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o Az oktatási dékánhelyettesi ülésnek témái közé tartoztak különböző
oktatással kapcsolatos statisztikák.
o A tárgyfelvétel során összesen maximum 4500 hallgató tud belépni a
Neptun rendszerbe.
o A 2020-as évtől kezdve kötelezővé váló emelt érettségi és nyelvvizsga
is felmerült témaként.
o 5 pályázat érkezett be a kollégiumokban elhelyezésre kerülő automata
gépekre.
o Elfogadásra került a HSZI által is a 2018/19/2 félévre vonatkozó
Igazoláslista.
•

Korom Dorina és Berta Roland beszámoltak a rendezvény(ek) területén
történtekről:
• Szerdán kerül megrendezésre a „Go To Kocsma” c. rendezvény, beszámoltak a
tudnivalókról.
• Berta Roland megbeszélésen vett részt a Boom Party képviselőjével, beszámolt
az elhangzottakról.
• Megalakult az új Rendezvényszervező csoport hivatalosan is.
• Tájékoztatták a képviselet tagjait, hogy érkezett egy megkeresés az S. Oszkár,
egyetemista képviselőitől egy lehetséges együttműködéssel kapcsolatban.

Előterjesztések:
•

Weininger Fruzsina előterjesztette, a Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíjpályázat
kiírását és a pályázati adatlapot, mely a Kar számára készült.
A KHK az előterjesztést 12/1/0 arányban elfogadta.
(33./2019 KHK határozat)

•

Merkei Dóra előterjesztette, hogy Gál Bernadett akadályoztatása miatt Mráz Marcell
legyen a KHK hétvége főszervezője.
A KHK az előterjesztést 13/0/0 arányban elfogadta.
(34./2019 KHK határozat)
Mráz Marcell előterjesztette a 2018/19/2 félévi parkolási engedélyeket, amelyek
Wigner Jenő Kollégium parkolójába szólnak.
Merkei Dóra módosító javaslattal élt.
A KHK a módosított előterjesztést 12/0/1 arányban elfogadta.

•

(35./2019 KHK határozat)
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•

Mráz Marcell előterjesztette a KHK hétvége előzetes költségvetését.
A KHK az előterjesztést 13/0/0 arányban elfogadta.
(36./2019 KHK határozat)

•

Nemes Lili Eszter előterjesztette a GT Times szerkesztőségi pályázat alapján javasolt
szerkesztőségi tagok névsorát.
A KHK az előterjesztést 13/0/0 arányban elfogadta.
(37./2019 KHK határozat)

Egyebek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Korom Dorina a leégett Ráday utcai kollégium BME-s lakóinak ruhagyűjtést
szeretnének szervezni GTK-s hallgatók.
Makó Eszter leütésre került a Gólyatábor helyszíne, amely a Zsóry Zsibongó tábor lesz
Mezőkövesden.
Berta Roland tájékoztatta a képviseletet a Jägermeister által tervezett egyetemek
közötti graffiti versenyről.
Stubán Dóra szerdán utánpótlás fejlesztés ülésen vesz részt. Szerdán lesz Gólyatanács.
Réti Tamás 2017-es MŰHASZ zárás elkészül február 20-ig.
Kasnyik Bence WJK feed szeretné használni az alszervezeti irodát. Mentorkiválasztó
hétvége helyszínt keres.
Nemes Lili Eszter a GT Times magazin szerkesztőségi ülésen történtekről számolt be.
Beszélt a Fotókör eszközigényeiről.
Weininger Fruzsina egyeztet a februári csapatépítés szervezőivel.
Marsovszki Rebeka múlthéten volt az első Sportszervező Csoport ülés. A kollégiumi
konditerem kifestése várható a félévben.
Pálinkás Balázs holnap 19.30-tól lesz Erasmus bírálás és szerdán 19.00-tól. Pénteken
Weininger Fruzsinával, Dr. Zilahy Gyulával és Dr. Tóvölgyi Saroltával Erasmus+
pályázatokat fog bírálni.
Merkei Dóra emlékeztette a képviselőket, hogy február 18-án KHK csapatépítés lesz.
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Az ülés időtartama: 5,5 óra (18:00-23:30)
A következő ülés ideje: 2019.02.14. 16:00 óra, helye: Wigner Jenő kollégium (B201)
Budapest, 2019.02.11.
Makó Eszter
Jegyzőkönyvvezető
Mellékletek:
•
•
•
•
•
•

Merkei Dóra
Elnök

2019.02.04. KHK ülés emlékeztető
2019.02.11. Napirend
Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíjpályázat kiírás és pályázati adatlap
2018/19/2 félévi parkolási engedélyek a Wigner Jenő Kollégium parkolójában
KHK hétvége előzetes költségvetés
GT Times szerkesztőségi tagok névsora
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