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 Emlékeztető 

A KHK 2020.02.03.-án tartottüléséről 

 

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

Kristóf, Madácsi Dorina, Mráz Marcell, Pecze Levente, Pusztay Botond, Szabadi Lilla, 

Kimentést kért: Merkei Dóra, Seres Viktória, Stubán Dóra, Szénási András 

 

Napirend előtt: 

 Mráz Marcell 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.  

 Mráz Marcell 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.  

 Mráz Marcell felkérte Kovács Kristófot az emlékeztető vezetésére, amit a KHK tagjai 

11/0/0 arányban elfogadta. 

(25./2019 KHK határozat) 

 

Napirendi pontok: 

1. Mráz Marcell előterjesztette az előző ülés emlékeztetőjét.  
A KHK az előterjesztést 11/0/0 arányban elfogadta.  

(26./2019 KHK határozat) 

2. Mráz Marcell beszámolt az elnöki ügyekről:  

 Beszámolt arról, hogy az elmúlt héten Kari Tanácson vett részt, melyen szó volt a 

QSMS kutató csoport vezetőjéről, a Professor Emeritus címről, MVT 

tanszékvezetői pályázatról, illetve egy vizsgabizottsági mátrix felállításáról. 

 Elmondta, hogy Merkei Dóra találkozott Balogh Blankával a GTK online magazin 

kapcsán. 

 Emlékeztetett mindenkit a pénteki KHK Sportnapra és a beszámoló leadási 

határidőre. 

 Beszámolt, hogy a következő héten Merkei Dóra elnöki és EHK megbeszélésen 

vesz részt, melyen leginkább az EHK elnöki pályázatról lesz szó.  

 Elmondta, hogy helyettesíteni fogja Merkei Dórát a szerdai Dékáni Tanácson. 

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

 Beszámoltak az előző EHK ülésen történtekről.  
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o Elmondták, hogy a jövő heti ülésen szó lesz a TJSZ-ről és az új parkolási 

rendszerről is. 

o Elmondták, hogy a HNOR módosítás alapján az EHK teljesítményalapú 

pontozási rendszere is megváltozik. 

4. Gáll Zsófia beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről: 

 Beszámolt arról, hogy a KTB keretein belül méltányossági kérvényeket bíráltak. 

 Elmondta, hogy meghirdetésre került a tankörvezetői pályázat, melynek 

jelentkezési határideje február 9. 

 Elmondta, hogy sokan jelezték számára a Neptunnal kapcsolatos működési hibákat 

a tárgyfelvétel során. 

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

 Felhívta a figyelmet, hogy a Hallgatói Képviseleti ZH juttatás témakörében a héten 

vagy a jövő héten lesz felkészülés és ZH is. 

6. Korom Dorina beszámolt az Egyetemi Szociális Bizottság delegált ügyeit érintő 

feladatokról: 

 Elmondta, hogy lezárult a kollégiumi jelentkezéshez szükséges szociális pontok 

meghatározása. 

 Részletezte a személyes bemutatás folyamatát, és emlékeztetett mindenkit, hogy 

február 10-e a pótleadási határidő. 

 Elmondta, hogy a héten KSZB és ESZB ülésen vesz részt. 

7. Pusztay Botond beszámolt a Kollégiumot érintő ügyekről: 

 Beszámolt a kollégiumi jelentkezés állásáról. 

 Beszámolt a kollégiumi mentorok február 17-én esedékes Stratégiai Napjáról, illetve 

a február 18-án esedékes Kollégiumi Fórumról. 

8. Madácsi Dorina és Kovács Kristóf beszámoltak a rendezvény(ek) területén 

történtekről:  

 Kovács Kristóf beszámolt a Vizsgatemető eseménnyel kapcsolatban. 

Előterjesztések:  

 Pusztay Botond előterjesztette a Díjmentes kollégiumi éjszakák javaslatát a 2019/2020. 

tavaszi félévre. 

A KHK az előterjesztést 11/0/0 arányban elfogadta. 

(27./2020 KHK határozat) 

Egyebek: 

 Berta Roland emlékeztetett mindenkit a személyes beszélgetésekre, illetve a hosszútávú 

projektes táblázat használatára. 
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 Bódig Péter beszámolt az öntevékeny köri felelős pozícióját érintő aktualitásokról. 

Elmondta, hogy Merkei Dórával együtt találkoztak a kommON illetve az LTSZ 

szakollégiumokkal, a gördülékenyebb együttműködés elősegítése céljából. 

 Korom Dorina beszámolt az alapszakos nyílt nap lezajlásának sikerességéről. 

Emlékeztetett mindenkit a csütörtöki mesterszakos nyílt napra. 

 Mráz Marcell felhívta a figyelmet az OTRS rendszer ellenőrzésére. 

 Szabadi Lilla beszámolt arról, hogy február 15-én és 16-án ERASMUS-pályázatok 

elbírálása lesz. 

 

Az ülés időtartama: 2 óra (18:00-20:00) 

A következő ülés időpontja: 2020.02.10. 18:00, helye: Wigner Jenő Kollégium B201 

Budapest, 2020.02.03. 

Kovács Kristóf Mráz Marcell 

Jegyzőkönyvvezető Általános alelnök 

 

Mellékletek: 

 2019.01.27. KHK ülés emlékeztető 

 Napirend_2020_02_03 

 Díjmentes kollégiumi éjszakák – 2019/20 tavaszi félév 


