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Emlékeztető 

A KHK 2020. február 10. 18:00 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, Szabadi Lilla, Szénási András Szilárd, Stubán Dóra 

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.  

 

 Merkei Dóra előterjesztette, hogy Madácsi Dorina vezesse az emlékeztetőt, Mráz 

      Marcell akadályoztatása miatt. 

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

(28./2020 KHK határozat) 

 

Napirendi pontok: 

1. Merkei Dóra előterjesztette az előző ülés emlékeztetőjét.  

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

 (29./2020 KHK határozat) 

2. Merkei Dóra beszámolt az elnöki ügyekől: 

 Tájékoztatta a Képviseletet Pro Juventute Universitatis kitüntetésről, valamint 

felhívta a figyelmet a pályázati adatlapok megfelelő kitöltöttségére. 

 Elmondta, hogy múlt hét csütörtökön a mester szakos hallgatók számára tartott 

keresztféléves szaktájékoztatón vett részt. 

 Beszámolt, hogy a 400+ ösztöndíjban elírás történt. Az ösztöndíjat minden arra 

jogosult GTK-s hallgató megpályázhatja, ideértve a külföldön tartózkodó Erasmus 

hallgatókat is. 
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 Elmondta, hogy Elnöki ülésen vett részt, ahol az egyetemet és kollégiumokat 

érintő parkolási díjakról volt szó. 

 Beszámolt a szakmai gyakorlatot érintő fejleményekről.  

 

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

 Beszámoltak az EHK elnöki jelölés fejleményeiről. 

 Tájékoztatták a Képviseletet, hogy szerdán kerül megrendezésre a BME Jeges est. 

 Beszámoltak a BME ajándék bolt újra indításának ötletéről. 

 

4. Gáll Zsófia beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről: 

 Beszámolt, hogy lezárult a tankör vezetői pályázat. 

 Értesítette az Oktatási Bizottság tagjait a vasárnap tartandó ülésről. 

 Kérte a Képviseletet, hogy vegyenek részt a tankörvezetői személyes 

beszélgetéseken. 

 

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

 Felhívta a figyelmet, hogy az öntevékenykörök és szakkollégiumok fokozottan 

figyeljenek a közéleti ösztöndíjhoz tartozó dokumentum kitöltésére. 

 Beszámolt, hogy az előző féléves tankörvezetők február 13-ig tudnak jelentkezni a 

Tutor ösztöndíjra. 

 Értesítette a Kari Diákjóléti Bizottság tagjait a szombati ülésről. 

 

6. Korom Dorina beszámolt a szociális referensi ügyekről: 

 Elmondta, hogy a rendszeres szociális ösztöndíj leadási határideje február 10. 23:59. 

 Beszámolt, hogy az Egységes Szociális Rendszer nem működik megfelelően a 

frissen felvételt nyert mesteresszakos hallgatók számára. 

 Elmondta, hogy Kari Szociális Bizottság ülésen vett részt, ahol speciális esetekről 

volt szó. 

 Beszámolt, hogy az elkövetkezendő két hétben két Egyetemi Szociális Bizottsági 

ülés is lesz, ahol sor kerül az előzetes és a végleges eredmények elfogadására. 

 

7. Pusztay Botond beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről: 

 Beszámolt, hogy megbeszélést tartott Mezey Mercédesszel a kollégiumi 

mentorgárda startégiai napját illetően. 

 Felhívta a figyelmet, hogy február 18-án kerül megrendezésre a Kollégiumi Fórum. 

 Elmondta, hogy a végleges eredmény a kollégiumi férőhelyosztással kapcsolatban 

kihirdetésre került. 

 Beszámolt, hogy megüresedtek helyek több kollégiumban és  folyamatosan zajlanak 

a beköltözések.  
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8. Kovács Kristóf beszámolt a rendezvényeket érintő ügyekről: 

 Elmondta, hogy a héten helyszínbejárásra megy a Rendezvényszervező Csoport 

néhány tagjával, felmérni az új programsorozatokhoz alkalmas helyszíneket. 

 

Előterjesztések:  

 

 Merkei Dóra előterjesztette a GTK HK alszervezeti keretek felosztásáró1 szóló 

szabályzatot 

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

(30./2020 KHK határozat) 

 Seres Viktória előterjesztette a Sportszervező Csoport kiválasztó hétvége 

programtervét. 

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

(31./2020 KHK határozat) 

 

Egyebek: 

 Szénási András: Felhívta a figyelmet a szerdán tartandó Mester Táborról szóló 

stratégiai bizottságról. 

 Korom Dorina: Beszámolt a találkozójáról a Netpincérrel az éves együttműködési 

lehetőségekről. Elmondta, hogy sikeresen lezajlott a Mesterszakosok számára tartott 

kari nyílt nap.  

 Mráz Marcell: Beszámolt, hogy helyettesítette Merkei Dórát a Dékáni Tanácson, ahol 

a Kari Tanács napirendi pontokról volt szó. 

 Berta Roland: Elmondta, hogy a mester szakos hallgatók számára tartott nyílt napon 

helyettesítette Merkei Dórát.  

 Merkei Dóra: Figyelmeztette a Képviseletet a beszámoló leadási határidőről. 

Beszámolt, hogy a napokban találkozik Tóth Áronnal a moodle tanulmányi rendszerrel 

kapcsolatban. Felhívta a figyelmet, hogy hamarosan kiküldésre kerül a Hallgatói 

Képviseletek számára összeállított zárthelyi dolgozathoz tartozó feladatsor, amit 

csapatban kell kidolgozni. 

 

Az ülés időtartama: 3 óra 2 perc (18:00- 21:02). 

 

A következő ülés időpontja: 2020.02.17. 18:00 óra, helye: Wigner Jenő Kollégium B201 

Budapest, 2020. február 10. 

 

   Madácsi Dorina                                                      Merkei Dóra 

Jegyzőkönyvvezető                                                        Elnök                                                  
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Mellékletek: 

 2020.02.03. KHK ülés emlékeztető 

 Napirend_2020_02_10 

 GTK HK alszervezeti keretek felosztásáró1 szóló szabályzat 


