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Emlékeztető 

A KHK 2022. február 28-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Bódig Péter, Csihar Dániel, Fabó Veronika Linda, Kiss Réka, Lipták Bence, 

Mihalkó Nóra Erzsébet, Petrák Réka, Pusztay Botond, Somlai Benedek, Varga Viktor 

Kimentést kért: Merkei Dóra, Dorkó Petra, Fehér Sára, Janó Hanna, Szabó Georgina 

Késett:  

 

Napirend előtt: 

● Bódig Péter kérte a GTK HK tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkeznek-

e hallgatói jogviszonnyal a GTK-n.  

Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik hallgatói jogviszonnyal a 

BME GTK-n.  

 

● Bódig Péter 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.  

 

● Bódig Péter Somlai Benedek akadályoztatása okán Mihalkó Nórát kérte fel az ülés 

emlékeztetőjének vezetésére. 

A képviselet a felkérést 10/0/0 arányban elfogadta 

(41./2022 KHK határozat) 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Bódig Péter előterjesztette a február 14-i ülés emlékeztetőjét.  

A KHK az előterjesztést 10/0/0 arányban elfogadta.  

(42./2022 KHK határozat) 

 

Bódig Péter előterjesztette a február 21-i rendkívüli ülés emlékeztetőjét.  

A KHK az előterjesztést 10/0/0 arányban elfogadta.  

(43./2022 KHK határozat) 

 

2. Bódig Péter beszámolt az elnöki ügyekről:  

● Beszámolt a Hallgatói Képviselet által megírt zárthelyi dolgozatok 

eredményeiről. 

● Beszámolt a múltheti Kari Tanácson történtekről, melynek témái voltak: 
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o a szervezeti és üzleti coaching szakpszichológus szakirányú 

továbbképzési szak mintatantervének elfogadása; 

o a gazdálkodási és menedzsment alapszak módosított mintatantervének 

elfogadása; 

o a Közgazdaságtan Tanszék, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan 

Tanszék, valamint a Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés 

Tanszék tantárgyi adatlapjanak elfogadása is. 

● Tájékoztatta a Képviseletet arról, hogy a Műegyetemi Állásbörzén a Hallgatói 

csoportoknak lehetőségük lesz térítésmentesen részt venni. 

● Ismertette, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet anyagi támogatást nyújt a 

Kari Hallgatói Képviseleteknek maradandó beruházásokra, fejlesztésekre. 

● Tájékoztatta a Képviseletet a Kommunikáció és Médiatudomány alapszak 

önköltségdíjának lehetséges emelkedéséről a 2022/2023-as tanévtől. 

 

3. Pusztay Botond beszámolt az előző EHK ülés óta történtekről: 

● Beszámolt az előző EHK ülésen történtekről, amelynek emlékeztetője elérhető 

az ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2022 honlapon. 

● Ismertette, hogy hogyan értékelte Dr. Bihari Péter a Záróvizsga időszakot. 

● Tájékoztatta a KHK-t a BME-n lehetséges nanotechnológiai beruházásról és az 

azzal kapcsolatos megbeszélésről. 

● Ismertette a MŰHASZ ígéretét, miszerint az analitikák hamarosan készen 

lesznek. 

● Ismertette a KHK-t arról, hogy a gödi táborhely üzemeltetést átveszi a HSZI. 

● Tájékoztatta a KHK-t, hogy a HÖOK Közgyűlésre az EHK delegál egy tagot és 

egy póttagot.  

● Beszámolt arról, hogy a Pro Juve díjra 4 jelölés történt a BME-n: 3 fő az EHK 

részéről, 1 pedig a VBK-ról. 

● Tájékoztatta a KHK-t, hogy elkészült a 2022-es költségvetési tervezet, amit az 

EHK fog megszavazni.  

● Ismertette az informatikai beszerzés jelenlegi állapotát és lehetőségeit. 

● Tájékoztatta a KHK-t a HSZI által elkészített pályázati sablonok állapotáról. 

● Tájékoztatta a Képviseletet az EHK-n belüli pozíciószavazásokról.  

 

4. Mihalkó Nóra beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről: 

● Beszámolt a Műszaki Menedzser MSc szakbizottsági ülésen történtekről; a 

mintatanterv módosítási tervezetét a bizottság egyhangúan megszavazta. 

● Ismertette, hogy a márciusi Kari Oktatási Bizottsági ülésre a tantárgyi adatlapok 

véleményezése megtörtént. 

   

http://ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2022
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5. Pusztay Botond beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről: 

● Beszámolt a kollégiumban szervezett gyűjtésről, melynek célja az Ukrajnából 

menekültek megsegítése. 

● Tájékoztatta a Képviseletet a Kollégiumi fórum végleges időpontjáról (03.08.) 

● Tájékoztatta a Képviseletet kollégiumi mentoroknak szóló juttatásról.  

● Beszámolt a Göcző Gáborral való megbeszélésen történtekről.  

 

6. Kiss Réka és Petrák Réka beszámoltak a rendezvény(ek) területén történtekről:  

● Beszámoltak a következő időszakot érintő rendezvényekről. 

● Ismertették, hogy a tavaszi Kari Napokra és a Félévfelezőre az előkészületeket 

elkezdték.  

● Tájékoztatták a KHK-t a 2021/22/2-es rendezvénynaptár elkészültéről és 

részleteiről. 

 

Előterjesztések: 

● Csihar Dániel előterjesztette javaslatát az 2022-es Sportszervező csoport tagjait 

illetően.  

A KHK az előterjesztést 10/0/0 arányban elfogadta. 

 (44./2022 KHK határozat) 

 

Egyebek: 

● Bódig Péter beszámolt a tanácskozási jogú tagsági pályázat kiírásáról és a KHD díj 

szervezési folyamatáról. 

● Fabó Veronika beszámolt az ESZB ülésen elhangzottakról és az önköltségcsökkentési 

pályázatok állapotáról. 

● Pusztay Botond beszámolt a kollégiumi kondibérletek drágulásáról. 

● Somlai Benedek beszámolt a Mentorgárda kiválasztó folyamatának előszervezési 

feladatairól és az előkészületek állapotáról.  

● Csihar Dániel beszámolt két új lehetséges öntevékeny körről. 

● Varga Viktor beszámolt a Rendezvénynaptár állapotáról, a különböző beszerzésekről, 

valamint a soron következő rendezvényeink költségvetéseinek elkezdéséről. 

● Lipták Bence beszámolt az EHK-ban betöltött új pozíciójáról. 

 

 

Az ülés időtartama: 2 óra 40 perc (18:00-20:40) 

A következő ülés ideje: 2022. március 07. 18:00 óra  

 

Budapest, 2022. február 28. 
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Mihalkó Nóra Bódig Péter 

Emlékeztető vezető Elnök 

 

Mellékletek: 

● 2022.02.14. KHK ülés emlékeztető 

● 2022.02.21. KHK ülés emlékeztető 

● Napirend_22_02_28 

● 2022-es Sportszervező csoport névsora 


