Emlékeztető
A KHK 2019.03.04-én tartott üléséről
Jelen voltak: Boros Gergő, Berta Roland, Kasnyik Bence, Korom Dorina, Lesták Renáta,
Makó Eszter, Marsovszki Rebeka, Merkei Dóra, Mráz Marcell, Nemes Lili Eszter, Pálinkás
Balázs, Réti Tamás, Stubán Dóra, Weininger Fruzsina
Kimentést kért: Gál Bernadett
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.
Napirendi pontok:
1. Merkei Dóra előterjesztette az előző két ülés emlékeztetőjét.
A KHK az előterjesztést 14/0/0 arányban elfogadta.
(62./2019 KHK határozat)
2. Merkei Dóra beszámolt az elnöki ügyekről:
• A hét folyamán a Hallgatói Szolgáltatási Iroda számára szükséges
dokumentációval foglalkozott.
• Beszámolt a Kari Tanácson elhangzottakról.
• Dékáni Tanácson vett részt, amelynek fő témája a kari költségvetés alakulása
volt.
• Utánpótlásfejlesztéssel kapcsolatos ülésen vett részt Makó Eszterrel.
• Tájékoztatta a KHK tagjait, hogy a Gépészmérnöki Kar, Kari Hallgatói
Képviseletével március 29-én közös csapatépítő program lesz.
• Merkei Dóra jelölte Mráz Marcellt a Kari Napok kapcsolattartó pozícióra.
Mráz Marcell nem fogadta el a jelölést.
Kasnyik Bence jelölte Merkei Dórát a Kari Napok kapcsolattartó pozícióra.
Merkei Dóra elfogadta a jelölést.
A KHK az előterjesztést 14/0/0 arányban elfogadta.
(63./2019 KHK határozat)
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3. Makó Eszter beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről:
• Kari Tanulmányi Bizottsági ülésen vett részt Merkei Dórával.
• A Tanulmányi ösztöndíj eredménye megtalálható a honlapon.
• Oktatási Bizottsági ülés volt, ahol többek között a KHK továbbképző hétvége
oktatással kapcsolatos szekcióiról számoltak be a résztvevők.
4. Weininger Fruzsina beszámolt a Kari Diákjóléti Bizottságot érintő ügyekről:
• Emlékeztette a KHK tagjait a Közösségi ösztöndíj, a Közéleti ösztöndíj és a Kari
BME ösztöndíj pályázatok leadási határidejére.
5. Stubán Dóra beszámolt a szociális juttatásokat érintő ügyekről:
• Lezárult az Költségtérítés/önköltség csökkentés pályázatok elbírálása.
6. Mráz Marcell beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről:
• Tájékoztatta a KHK tagjait, hogy két db üres lány hely van a Wigner Jenő
Kollégiumban.
• Külső Kollégiumi Bizottsági ülésen vett részt, amelynek fő témája a KEFIR
fejlesztés volt.
• Beszámolt a Nutriversum plakát elkészüléséről és az együttműködés
részleteiről.
7.

Boros Gergő és Mráz Marcell beszámoltak az előző EHK ülés óta történtekről:
• Beszámoltak az előző EHK ülésen történtekről.
o A balatonlellei tábor fejlesztési ötleteit várják a karoktól.
o Idén is megszervezésre kerül a Több lett, maradhat? néven futó
adománygyűjtés.
o Elfogadták az Egyetemi Hallgatói Képviselet költségvetését.
o Beszámoltak a HK ZH eredményeiről.

8. Korom Dorina beszámolt a rendezvény(ek) területén történtekről:
• Beszámoltak a GoToKocsma c. esemény előszervezéséről.
• Kari Hallgatói Napok stratégiai napot szerveztek a Rendezvényszervező
csoporttal, ahol többek között átbeszélték az idei Kari Hallgatói Napok
lehetséges szponzorait, valamint a délelőtti és az esti programlehetőségeket.
9. KHK Továbbképző hétvége szekció beszámolók
1. Kasnyik Bence: Oktatási feladatok működése
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Sikertelenségi eljárások – A szekció alatt a következő problémák
merültek fel: a Kari Hallgatói Képviseletek nem érik el a vizsgák és a
zárthelyi dolgozatok eredményeit, az eredmények csak a Neptunba
vannak felvezetve. A 3 napos határidő nem elegendő a sikertelenségi
eljárás elindításához. Megoldás: egy esetleges bizottság létrehozása a
sikertelenségi eljárások hatékony kezelésére.
TAD ellenőrzés – Probléma: karonként eltérő felületekre vannak
feltöltve a TAD-ok, a hallgatók nem tudnak róla, hogy létezik ilyen.
Megoldás: Egységesített rendszer kialakítása: sablonok használata,
közös felület.
Tanterv felülvizsgálat – A tantárgyak egymásra épülése sokszor
megnehezíti a hallgatók előrehaladását. A szekción megoldási
alternatívákat kerestek a résztvevők.
TVSZ betartás és betartatás – A szekció keretein belül
megfogalmazták a problémákat és a lehetséges megoldásokat a TVSZ
hatékony betartása és betartatása érdekében.
TVSZ módosítás – A szekción többek között a méltányossági kérelmek
adminisztrálásának rendszere volt a fő téma.

2. Gazdaság alap szekció: Korom Dorina
• A szekción a HSZI, MŰHASZ, MŰHAL működésének, az EHK éves
költségvetés, gazdasági problémák és fejlesztendő dolgok átbeszélése
zajlott. Emellett átnézésre került a Gazdálkodási Utasítás a Műegyetemi
Hallgatói Kft. és a Kari Hallgatói Képviseletek számára c. dokumentum.
3. Várólista kezelés: Mráz Marcell
• A Várólista kezelés c. szekció fő témája az volt, hogy a kollégiumokban
az üres helyek mi alapján legyenek szétosztva a karok között.
4. Pályázati rendszer specifikáció: Stubán Dóra
• A szekción átbeszélésre kerültek Egységes Szociális Rendszer
problémái, többek között említésre került, az, rugalmatlan a rendszer,
nem integrálható új funkció, adatok nagy része nem szűrhető,
átláthatatlan a rendszer.
• A szekción az Egységes Pályázati Rendszer létrehozása is átbeszélésre
került. Célként fogalmazódott meg, hogy a dokumentáció készítése
automatizált legyen, kari és egyetemi szinten minden pályázat egy
helyen legyen, szűrhetőek legyenek az adatok, egységesítve legyenek a
felszólalások.
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5. Alelnöki szekció: Weininger Fruzsina
• A szervezeti felépítés témakörében a 2 alelnökkel és az 1 alelnökkel
rendelkező Hallgatói Képviseletek átbeszélték mindkét rendszer
előnyeit és hátrányait. Emellett a HK működésének szervezeti ábráját
kellett elkészíteni majd elemezni azt.
6. Elnöki szekció: Merkei Dóra
• Az elnöki szekció fő témája az Egyetemünk rendszere és a Hallgatói
rendszerek ismerete tantárgyak volt.
7. Utánpóltás szekció: Lesták Renáta
• Az utánpótlás szekción interaktív példákon keresztül az utánpótlás
nehézségeivel, lépéseivel, folyamatával foglalkoztak.
8. Sport és egyetemi rendezvények: Marsovszki Rebeka
• A szekció fő célja az egyetemi szintű rendezvények átbeszélése volt.
Részletesen beszéltek az Önkéntes Napról, a Jeges Estről, a
Műmaratonról valamint az Egyetemi Sportnapról. Átbeszélésre került a
BME Together c. rendezvény fellendítése is.
9. Kollégiumi férőhelyben nem részesült hallgatók támogatása: Mráz Marcell
• A kollégiumi férőhelyben nem részesült hallgatók támogatására egy
ösztöndíj megvalósításának lehetőségei, problémái, valamint a
pozitívumok és negatívumok kerültek átbeszélésre.
10. Gazdaság extra: Réti Tamás
• A gazdaság extra szekció főbb témái a támogatási rend átnézése, az ezzel
kapcsolatos problémák megbeszélése, a teljesítményalapú normatíva és
HK ZH jutalmazás problémái és megoldásai, a kari költések
elemzésének rendszere voltak. Emellett szó esett a rendezvények
számának csökkenéséről és a kari klubbok üzemeltetéséről is.
11. Szociális pályázatot bírálók utánpótlása és karok közötti bírálás:
Weininger Fruzsina
• A szekción többek között a szociális pályázatok bírálásának
megosztásáról, ennek előnyeiről és hátrányairól és a szociális pályázatok
bírálói jutalmazások esett szó.
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12. Elnöki szekció: Merkei Dóra
• A második elnöki szekción többek között a következőkről esett szó: A
tavaszi HÖOK Közgyűlés a 13. héten lesz, segítőket várnak minden
karról, az őszi HÖOK vezetőképző hétvégén való részvétel alternatívái,
a nyári EHK tábor felépítése, negatívumok és pozitívumok.
Előterjesztések:
• Kasnyik Bence előterjesztette a Mentorgárda tagsági pályázati kiírást.
A KHK az előterjesztést 14/0/0 arányban elfogadta.
(64./2019 KHK határozat)
•

Merkei Dóra előterjesztette Kasnyik Bencét a Kari Hallgatói Díj előszervezéséért
felelős személynek.
A KHK az előterjesztést 12/1/1 arányban elfogadta.
(65./2019 KHK határozat)
Egyebek:
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Kasnyik Bence előterjesztette a Mentorgárda tagsági pályázatot.
Mráz Marcell tájékoztatta KHK tagjait, hogy a továbbképző hétvégére
beadható vitaindítók leadásának határideje lejárt. Az új határidő vasárnap
éjfél.
Stubán Dóra beszámolt róla, hogy a Gólyatanács ütemterv hamarosan
elkészül.
Réti Tamás leadta az augusztus 31-ig tartandó rendezvények költségvetéseit.
Nemes Lili Eszter tájékoztatta a KHK-t arról, hogy a következő GTT
művészet témakörben íródott. Beszámolt a Mestertábor c. rendezvény idei
koncepciójának részleteiről.
Pálinkás Balázs az Erasmus+ ösztöndíjjal kapcsolatos kérdőív fejlesztésével
foglalkozott.
Lesták Renáta emlékeztette a KHK-t, hogy a tanulmányi csoportokat
rendszeresen ellenőrizzék.
Merkei Dóra emlékeztette a KHK-t, hogy vasárnap Stratégiai Bizottsági ülés
lesz. Merkei Dóra előterjesztette Kasnyik Bencét a Kari Hallgatói Díj
előszervezéséért felelős személynek.
Makó Eszter jövő szerdán 12:00-kor Marketing mesterszak szakbizottságon
vesz részt.
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Az ülés időtartama: 4 óra (18:00-22:00)
A következő ülés ideje: 2019.03.11. 18:00 óra, helye: Wigner Jenő Kollégium B201
Budapest, 2019.03.04.
Lesták Renáta
Jegyzőkönyvvezető
Mellékletek:
•
•
•
•
•

Merkei Dóra
Elnök

2019.02.25. és 2019.02.28. KHK ülés emlékeztetők
Napirend20190304
Kari Napok kapcsolattartó személye
Mentorgárda tagsági pályázati kiírás
Kari Hallgatói Díj előszervezésért felelős személy
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