BME GTK Hallgatói Képviselet ülésére
Időpont: 2020. január 20. 18:00
Helyszín: Wigner Jenő Kollégium, B201
Szó szerinti emlékeztető:
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, Szabadi Lilla, Szénási András Szilárd
Kimentést kért: Stubán Dóra
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 előterjesztette, hogy Szénási András vezesse az emlékeztetőt, Mráz
Marcell akadályoztatása miatt.
A KHK az előterjesztést 14/0/0 arányban elfogadta.
(12./2019 KHK határozat)
Napirendi pontok:


Merkei Dóra előterjesztette az előző ülés emlékeztetőjét.
A KHK az előterjesztést 14/0/0 arányban elfogadta.
(13./2019 KHK határozat)



Merkei Dóra beszámolt az elnöki ügyekről:
 Tájékoztatta a KHK tagjait, hogy elnöki értekezleten vett részt, ahol szó volt a gödi
és balatonlellei táborok karok közti felosztásáról, valamint egy karokat átívelő
tudástár létrehozásáról.
 Elmondta a következő időszak táborainak időpontjait, valamint, hogy a
balatonlellei táborokban több másik karral is osztozunk a szálláshelyen.
 Beszámolt a múlthéten megtartott Dékáni Tanácsról, ahol említésre került egy
Akkreditációs Bizottság következő évi projekttematikájának kidolgozása, az
akkreditációs folyamatok egyszerűsítése végett.
 Elmondta, hogy átalakításra kerül a Kar Gazdálkodási rendje. Valamint
összefoglalásra került az Educatio kiállítás.
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 Beszámolt egy EHK jövőjéről szóló megbeszélésről Horváth Bálinttal és a GTK
HK EHK képviselőivel.
Boros Gergő és Mráz Marcell beszámoltak az előző EHK ülés óta történtekről:
 Jelezték, hogy a múlt héten nem került EHK ülés megtartásra.
 Beszámoltak egy stratégiai bizottsági ülésről, ahol az EHK következő időszakának
szervezeti átalakulásáról beszéltek, valamint egy elkövetkező elnökválasztásról.
Gáll Zsófia beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről:
 Beszámolt a múlthéten tartott Oktatási Bizottság ülésről, ahol a következő félévi
célokat határozták meg. A következő ülésre készül el az előterjesztés.
 Elmondta, hogy részt vett KOB-i ülésen, ahol tantárgyi adatlapok és a Kari Felvételi
Szabályzat elfogadása történt.
 Tájékoztatta a KHK tagjait, hogy Kari Tanulmányi Bizottság-i ülésen vett részt,
ahol részt vett Merkei Dórával a beérkezett kérvények bírálásában.
 Beszámolt a héten felmerült tanulmányi problémákról és azok megoldásáról.
Korom Dorina beszámolt Egyetemi Szociális Bizottságot érintő ügyekről:
 Emlékeztette a KHK tagjait, hogy a kollégiumi jelentkezéshez a szociális pályázat
benyújtása, ma 23:59. Hiánypótlása pedig január 28-a.
 Tájékoztatta a képviseletet a bírálói vizsga időpontjairól, valamint hogy
megkezdődtek a vizsgák.
 Elmondta, hogy a hét folyamán Egyetemi Szociális Bizottság-i ülésen fog részt
venni.
Pusztay Botond beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről:
 Elmondta, hogy megérkeztek a kollégiumi fegyelmi felelős kártyák.
 Beszámolt a múlt héten tartott kollégiumi férőhelyosztás alakulásáról.
 Tájékoztatást adott, hogy a kollégiumi felvételi pályázat elérhető a KEFIR
rendszerében, valamint a költözési időpontok alakulásáról.
 Elmondta, hogy a következő napon kollégiumi mentorokkal egyeztetést tart.
Madácsi Dorina és Kovács Kristóf beszámoltak a rendezvények területén
történtekről:
 Elmondták, hogy sikeresen lezajlott a Rendezvényszervező Csoport kiválasztó
hétvégéje.
 Beszámoltak a vizsgatemető rendezvény alakulásáról.

Előterjesztések:




Kovács Kristóf előterjesztette a 2019/2020 tavaszi félév rendezvénynaptárának
módosítását.
A KHK 14/0/0 arányban elfogadta az előterjesztést.
(14./2019 KHK határozat)
Madácsi Dorina előterjesztette a Rendezvényszervező Csoport jelöltjeinek névsorát.
A KHK 14/0/0 arányban elfogadta az előterjesztést.
(15./2019 KHK határozat)
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Egyebek:
 Szénási András beszámolt, hogy a héten KGB ülésen fog részt venni, a MŰHASZ
gazdálkodási utasítás és a KHK Támogatási renddel kapcsolatban. Beszámolt a
Gólyatábor helyszínjavaslatáról, amit a Képviselet 12/0/2 arányban támogatott.
 Szabadi Lilla elmondta, hogy megbeszélésen vett részt az Erasmus koordinátorokkal
kapcsolatban, valamint egyeztetéseket fog kezdeni a Hallgatói Külügyi Testület-tel.
 Seres Viktória beszámolt, hogy megbeszéléseket folytat a Decathlon képviselőjével a
sportnappal kapcsolatban. Elmondta, hogy személyes meghallgatások folynak a
Sportszervezői Csoport jelentkezőivel. A következő ülésen ismerteti pontosan a
kiválasztási folyamatot.
 Boros Gergő elmondta, hogy a Q épület irodájában a nyomtató üzemképes.
 Merkei Dóra tájékoztatta a Képviseletet, hogy a holnapi nap folyamán stratégiai
bizottság ülés kerül megrendezésre. Elmondta, hogy másnap Dr. Bethlendi Andrással
és Szénási Andrással megbeszélésre kerül sor, következő évi gazdasági ügyekről.
 Bódig Péter beszámolt, hogy megbeszélésen vett részt az öntevékeny körök és
szakkollégiumok vezetőivel.
 Berta Roland elmondta, hogy új időbeosztást segítő tervezeten dolgozik.
 Mráz Marcell ismertette a beérkezett hallgatói kérdések állapotát.
 Korom Dorina beszámolt, hogy az előző héten szakfelelősi értekezleten vett részt, ahol
az Educatio kiállítás volt a téma. Tájékoztatta a képviseletet a január 29. és február 6án megrendezésre kerülő Nyílt Napokról. Elmondta, a PR és szponzorfelelősi
feladataival kapcsolatos aktualitásokat.
Az ülés időtartama: 4 óra (18:00-22:00)
A következő ülés időpontja: 2020.01.27. 18:00 óra, helye: BME Q épület, QAF17
Budapest, 2019.01.20.

Szénási András
Emlékeztető vezető
Mellékletek:
●
●
●
●

Merkei Dóra
Elnök

2019.12.13. KHK ülés emlékeztető
Napirend_2020_01_20
Rendezvényszervező Csoport jelöltek névsora
2019/2020 tavaszi féléves rendezvénynaptár
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