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 Emlékeztető 

A KHK 2019.12.16-án 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.  

 (226./2019 KHK határozat) 

2. Merkei Dóra beszámolt az elnöki ügyekről:  

 Beszámolt arról, hogy az elmúlt időszakban egyeztetett a GTK vezetésével és 

oktatókkal tanulmányi témákkal kapcsolatban. 

 Elmondta, hogy egyeztetett Koltai Tamással a kari aktualitásokkal 

kapcsolatban 

 Beszámolt arról, hogy a héten Dékáni Tanácson vett részt, ahol főként a kari 

alumni kártyarendszer kialakításáról, a záróvizsgák megszervezéséről és a 

moodle tanulmányi rendszer továbbfejlesztéséről esett szó. 

 Elmondta, hogy a moodle tanulmányi rendszerrel kapcsolatban további 

egyeztetések várhatók a felmerülő problémák kiküszöbölésének céljából. 

 Tájékoztatta a Hallgatói Képviseletet a Cipősdoboz elnevezésű jótékonysági 

akcióban való részvételről. 

 Elmondta, hogy szükséges a tavaszi GTK Sportnap időpontjának 

meghatározása, ismertette a Kari vezetés kéréseit az időponttal kapcsolatban. 
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 Merkei Dóra előterjesztette, hogy a GTK Sportnap időpontja 2020. április 23 legyen. 

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

 (227./2019 KHK határozat) 

 

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 kapcsolatos 

Kancelláriai Utasításról, a HK ZH-val kapcsolatos információkról és a 

Kollégiumi konditermek üzemeltetéséről volt szó.  

 Tájékoztatták a Képviseletet, hogy az EHK által szervezett tavaszi továbbképző 

hétvégére lehet továbbképzési javaslatokat küldeni a szervezők felé. 

 Elmondták, hogy 2020. január elsejétől az Egyetemi Hallgatói Képviselők 

hivatalos e-mail címe megváltozik. 

 

4. Gáll Zsófia beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről: 

 Beszámolt a héten felmerült tanulmányi problémákról és azok megoldásáról. 

 Elmondta, hogy tudásátadáson vett részt Oktatási Bizottság vezetői feladataival 

kapcsolatban. 

   

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

 Beszámolt az aktuális pályázatokról és azok hirdetéséről. 

 

6. Pusztay Botond beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről: 

 Beszámolt a Kollégiumi Felvélteli Szabályzattal és a Kollégiumi Felvételi 

Pályázattal kapcsolatos legfrissebb információkról, az egyetemi szabályozók 

aktuális helyzetéről. 

 Tájékoztatta a képviseletet a Wigner Jenő Kollégium személyzeti állományának 

változásaival kapcsolatban. 

 Elmondta, hogy a héten fegyelmi tárgyaláson vett részt. 

 Beszámolt a kollégium aktuális teremigényléseiről. 

 

7. Madácsi Dorina és Kovács Kristóf beszámoltak a rendezvények területén 

történtekről:  

 Beszámoltak a kari rendezvények előszervezési feladatairól. 

 Elmondták, hogy a héten személyes egyeztetésen vettek részt, ahol a kari 

rendezvények esetleges szponzorációs lehetőségeiről esett szó. 
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Előterjesztések: 

 Merkei Dóra előterjesztette a Hallgatói Képviseleti ösztöndíj pályázat eredményét a 

november-december időszakra. A KHK az előterjesztést 15/0/0 arányban elfogadta. 

(228./2019 KHK határozat) 

 Seres Viktória előterjesztette a Sportszervező Csoport pályázati kiírását. A KHK az 

előterjesztést 15/0/0 arányban elfogadta. 

(229./2019 KHK határozat) 

Egyebek: 

 

 Merkei Dóra kérte a Képviseletet a tavaszi programok meghatározására. Tájékoztatta 

a Képviseletet, hogy további tesztek várhatók, melyek a Képviselet megfelelő 

felkészülését szolgálják a HK ZH-ra. 

 Szabadi Lilla beszámolt a referensi feladataival kapcsolatos aktualitásokról és a héten 

lezajlott személyes egyeztetések eredményéről. Elmondta, hogy a Erasmus pályázat 

leadási a Neptun rendszeren keresztül fog megtörténni. Beszámolt az Erasmus 

pályázat ütemezéséről és az eddigi jelentkezők számáról. Elmondta, hogy új 

társintézmények keresése és a külföldi tanulmányok elismerési folyamatának 

felülvizsgálata van tervben. Elmondta, hogy a nemzetközi tanulmányi lehetőségeket 

mely fórumokon szeretné hirdetni. 

 Seres Viktória beszámolt a sporttal kapcsolatos szponzorációs lehetőségekről. 

 Korom Dorina beszámolt a szociális pályázatot bírálók felkészítésének ütemtervéről. 

Elmondta a Nyílt Nappal és az Educatio rendezvénnyel kapcsolatos legfontosabb 

információkat. Beszámolt a PR és szponzofelelősi feladataival kapcsolatos 

aktualitásokról.  

 Stubán Dóra beszámolt az évvégi Gólyatanács alkalomról. 

 Szénási András beszámolt a gazdasági területen történt aktualitásokról. Elmondta, 

hogy Stratégiai Bizottság alkalmat szeretne tartani a mesterhallgatók nyári táborával 

kapcsolatban. 

 Pecze Imre elmondta, hogy jelenleg zajlik a tudásátadás a feladataival kapcsolatban. 

 Bódig Péter beszámolt a posztjával kapcsolatos tudásátadás jelenlegi állapotáról. 

Elmondta, hogy új kör alakulása várható. 

 Kovács Kristóf elmondta, hogy 18-án Érdekel a First Aid eseményt fognak tartani, 

melyre szeretettel várnak mindenkit. 
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Az ülés időtartama: 2 óra 55 perc (18:00-20:55) 

A következő ülés időpontja: 2020.01.06. 18:00 óra, helye: Wigner Jenő Kollégium B201 

Budapest, 2019.12.16. 

 

Mráz Marcell  Merkei Dóra 

Emlékeztető vezető Elnök 

 

Mellékletek: 

 2019.12.09. KHK alakuló ülés emlékeztető 

 Napirend_2019_12_16 

 Hallgatói Képviseleti ösztöndíj pályázat eredmény a november-december időszakra  

 Sportszervező Csoport pályázati kiírás és adatlap 


