
 

 

 

 

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  1117 Budapest, Dombóvári út 3. • Wigner Jenő Kollégium A105 

 GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR  e-mail: info@gtkhk.hu • www.gtkhk.hu 
 HALLGATÓI KÉPVISELET  telefon: 20/5867965 

 Emlékeztető 

A KHK 2019.12.09-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berta Roland, Bódig Péter, Boros Gergő, Gáll Zsófia, Korom Dorina, Kovács 

Kristóf, Madácsi Dorina, Merkei Dóra, Mráz Marcell, Pecze Imre Levente, Pusztay Botond, 

Seres Viktória, Stubán Dóra, Szabadi Lilla, Szénási András Szilárd 

Kimentést kért:  

 

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 ülés emlékeztetőjét.  

A KHK az előterjesztést 15/0/0 arányban elfogadta.  

 (222./2019 KHK határozat) 

2. Merkei Dóra beszámolt az elnöki ügyekről:  

 Beszámolt arról, hogy az elmúlt időszakban két Dékáni Tanácson vett részt, 

melyeken főként a kari Moodle rendszerről és egy új MBA program 

létrehozásáról esett szó. 

 Elmondta, hogy November 28-án Elnöki Értekezleten vett részt, ahol többet 

között az EHK elnökségének feladatairól, az elkövetkező időszak eseményeiről 

és a BME táborainak időbeosztását tárgyalták. 

 Beszámolt a GTK Nyíltnap eseményeiről. 

 Részt vett egy a BME és az MNB kari képviselői közötti megbeszélésen, 

melyen az ösztöndíjlehetőségek hirdetéséről esett szó. 

 A jövő héten Dékáni Tanácson fog részt venni, ahol a kari alumni 

kártyarendszer kialakításáról lesz szó.  

 Tájékoztatta az illetékes szervezeteket a GTK HK alakuló ülésének 

eredményéről. 
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3. Boros Gergő és Mráz Marcell beszámoltak az előző EHK ülés óta történtekről 

 Beszámoltak az előző EHK ülésen történtekről. 

o Az előző EHK ülésen többek között a kollégiumi felvétellel kapocslatos 

Kancelláriai Utasításról, a TJSZ módosításáról, a Kollégiumi Mentor 

Pályázat kiírásáról, a HK ZH-ról és a Nyílt Nap tapasztalatairól volt szó.  

 

4. Gáll Zsófia beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről: 

 Beszámolt az Oktatási Bizottság múlt heti üléséről és a folyamatban lévő 

feladatokról. 

 Elmondta, hogy tudásátadáson vett részt a Oktatási Bizottság vezetői 

feladataival kapcsolatban. 

   

5. Stubán Dóra beszámolt a Kari Diákjóléti Bizottságot érintő ügyekről: 

 Beszámolt a Külső Pályázati Bizottság múlt heti üléséről. 

 Beszámolt a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatósággal kapcsolatos változásokról, 

mely főként a dokumentáció folyamatát érintette. 

 Elmondta, hogy egy új, Neptun rendszeren keresztüli pályázási lehetőség van 

kilátásban, melyről a Kari Diákjóléti Bizottság következő ülésén fog bővebb 

tájékoztatást adni 

 

6. Pusztay Botond beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről: 

 Beszámolt a Kollégiumi Mentorokkal és a kollégium portásaival kapcsolatos 

aktualitásokról. 

 Elmondta, hogy tudásátadáson vett részt a referensi feladataival kapcsolatban. 

 Beszámolt a Kollégiumi Felvélteli Szabályzattal és a Kollégiumi Felvételi 

Pályázattal kapcsolatos legfrissebb információkról. 

 Elmondta, hogy a Wigner Jenő Kollégium gondnoka a héten szabadságon van. 

 

7. Madácsi Dorina és Kovács Kristóf beszámoltak a rendezvények területén 

történtekről:  

 Beszámolt a kari rendezvények előszervezési feladatairól. 

 Elmondta, hogy a balatonlellei kari Nyári Tábor várható időpontja július 27-

30, az alumni tábor várható időpontja pedig július 24-25. 

Előterjesztések: 

 Pusztay Botond előterjesztette a Kollégiumi Felvételi Szabályzatot és a Kollégiumi 

Felvételi Pályázatot a 2019/20 tavaszi félévre. A KHK az előterjesztetést 15/0/0 

arányban elfogadta. 

(223./2019 KHK határozat) 
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 Madácsi Dorina és Kovács Kristóf előterjesztette a Rendezvényszervező Csoport 

pályázati kiírását és adatlapját. A KHK az előterjesztést 15/0/0 arányban elfogadta. 

(224./2019 KHK határozat) 

 Stubán Dóra előterjesztette a Dizájner pályázat kiírását. A KHK az előterjesztést 

15/0/0 arányban elfogadta. 

(225./2019 KHK határozat) 

Egyebek: 

 

 Merkei Dóra elmondta a decemberi időszak üléseinek és ütemezését, ismertette a 

KHK számára készített tudásfelmérő tesztek ütemezését és tematikáját. Emlékeztette a 

KHK-t a Képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéről, valamint a 

„Cipősdoboz” jótékonysági akcióról. 

 Szabadi Lilla beszámolt a referensi feladataival kapcsolatos tudásátadásról. 

 Seres Viktória beszámolt a Sportszervező Csoport pályázati kiírásával kapcsolatos 

infromációkról. 

 Korom Dorina beszámolt a referensi feladataival kapcsolatos tudásátadásról. 

Elmondta a Nyílt Nappal és az Educatio rendezvénnyel kapcsolatos legfontosabb 

információkat. Beszámolt a PR- és szponzofelelősi feladataival kapcsolatos 

aktualitásokról. Beszámolt az Egyetemi Szociális Bizottság üléséről és a rendszeres 

szociális ösztöndíj pályázati időszakának ütemezéséről, a pályázatot bíráló Képviselők 

továbbképzéséről és a vizsgák várható időpontjairól. 

 Szénási András elmondta, hogy tudásátadáson vett részt referensi feladatival 

kapcsolatban, illetve beszámolt a gazdasági területen történt aktualitásokról. 

 Berta Roland beszámolt a feladataival kapcsolatos tudásátadásról 

 

Az ülés időtartama: 1 óra 50 perc (18:00-19:50) 

Budapest, 2019.12.09. 

 

Mráz Marcell  Merkei Dóra 

Emlékeztető vezető Elnök 

 

Mellékletek: 

 2019.12.02. KHK alakuló ülés emlékeztető 

 Napirend_2019_12_09 

 Kollégiumi Felvételi Szabályzat 2019/20/2 

 Kollégiumi Felvételi Pályázat 2019/20/2 

 Rendezvényszervezői Csoport pályázati kiírás és adatlap 

 Dizájner pályázati kiírás 


