Emlékeztető
A KHK 2017. október 2-án tartott üléséről
Jelen voltak: Belső Benita, Bernáth Gábor, Berzy Dominika, Boros Gergő, Illés Attila, Kiss
Ádám, Lakatos Fruzsina, Máthé Izabella, Mráz Márk, Mezey Mercedes, Nagy Benjámin, Réti
Tamás, Szabó Gábor
Kimentést kért: Gácsig Gergő, Sarkady Péter Pál

Napirend előtt:


Máthé Izabella kérte, hogy a GTK HK tagjai kézfeltartással jelezzék, hogy
rendelkeznek-e aktív hallgatói jogviszonnyal a GTK-n.
Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói
jogviszonnyal a BME GTK-n.
Beszámolók:
1. Máthé Izabella beszámolt az elnöki ügyekről:
 Beszámolt az előző heti Dékáni Tanács ülésen elhangzottakról.
o Elmondta, hogy megszűnik a BME Tudományfilozófia és Tudománytörténet
Doktori Iskola.
o A Kari Tanács összetételének változásairól egyeztettek, melyet a kari szervezeti
és működési szabályzattal együtt a novemberi Szenátus ülésre elő kell terjeszteni.
 Megkereste Dr. Takács Ildikó tanszékvezető asszony és kérte a KHK segítségét az
újonnan induló Stresszkezelő tréning hirdetésében.
 Beszámolt róla, hogy a kari doktorandusz tisztújítás előkészítése zajlik.
2. Belső Benita beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről:
 Újra kellett osztani a tanulmányi ösztöndíjat, mivel hibát talált benne a Hallgatói
Szolgáltatási Igazgatóság. A mai nappal az ösztöndíj feltöltésre került a kifizetéskezelő
rendszerbe, egy héten belül várhatóan meg fog érkezni az ösztöndíj.
 Előterjesztette a Tankörvezetői pályázat eredményét.
A KHK 13/0/0 arányban támogatta az előterjesztést.
(204./2017 KHK határozat)
 Oktatási Bizottsági ülésen tantárgyi adatlapokat véleményeztek a bizottság tagjaival. A
munkát a héten folytatni fogják.
 Külső Oktatási Bizottsági ülésen vett részt, melynek a témái az Oktatási Hallgatói
Véleményezésének átalakítása és a különeljárási díjak voltak.
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A kari alapszakos ZH naptár összeállítása megakadt, mert több szervezeti egység nem
töltötte fel a zárthelyik időpontjait.

3. Mezey Mercedes beszámolt a Kari Diákjóléti Bizottságot érintő ügyekről:
 A Szakmai Kari BME ösztöndíjpályázatokat előbírálta a Bizottság. A pályázatok
hiánypótlási időszaka zajlik, és személyes beszélgetéseket tartanak a pályázókkal.
 Önköltségcsökkentési kérelmek határideje lejárt, a pályázatok előbírálása a héten zajlik
majd.
 Külső Szociális Bizottsági ülésen vett részt, ahol a szociális pályázat pontrendszerének
átalakításán dolgoztak.
 Felhívta a figyelmet rá, hogy a Sportszervezői és Tankörvezetői ösztöndíjpályázatok
leadási határideje a héten lejár.
 A rendszeres szociális ösztöndíjpályázatok fellebbezései elbírálásra kerültek.
4. Mráz Márk beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről:
 A várólistán lévő hallgatók értesítése és beköltözése lezajlott, minden kollégiumi
férőhely feltöltésre került.
 A Wigner Jenő Kollégium tetejére napkollektorok telepítenek, a kivitelezés a mai
napon elindult.
 A vonalhúzó rendszer tesztelése zajlik, elméletileg már át kellett volna adnia a fejlesztő
szervezetnek a rendszert, de még vannak problémák vele.
5. Lakatos Fruzsina beszámolt a rendezvények területén történtekről:
 Rendben lezajlott a Sport- és Egészségnap.
 A Gólyabál helyszínbejárása megtörtént, az előszervezés már zajlik jövő hétre várható a
tervezett költségvetés.
 Gólyatábor kiértékelő megbeszélésen vett részt Máthé Izabellával.
6. Mráz Márk beszámolt az előző EHK ülés óta történtekről.
 Beszámolt az előző EHK ülésen elhangzottakról.
Előterjesztések:


Berzy Dominika előterjesztette a KHK továbbképző hétvége végleges költségvetését.
A KHK az előterjesztést 13/0/0 arányban elfogadta.
(205./2017 KHK határozat)
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Berzy Dominika beszámolt róla, hogy megalakult a GT Times szerkesztőség.
Tájékoztatta KHK-t, hogy beütemezte a szerkesztőséggel az idei lapszámok
megjelenését. Lezárult az OHV nyereményjáték, a nyeremények átadása folyamatban
van.
Kiss Ádám beszámolt róla, hogy az elsőéves tanulmányi verseny jelentkezési határideje
kitolásra fog kerülni.
Nagy Benjámin beszámolt róla, hogy a Sportnap rendben lezajlott.
Illés Attila beszámolt róla, hogy elkészült az Uszibuli c. rendezvény Facebook
eseménye, a jegyárusítás zajlik.
Belső Benita beszámolt róla, hogy a héten elindul az Érdekel a HK c. esemény.
Réti Tamás tájékoztatta a KHK-t, hogy a héten elindul a Gólyatanács c.
eseménysorozat. Kérte a KHK tagjait, hogy vegyenek részt a Gólyatanács utáni
csapatépítő alkalmon.
Máthé Izabella beszámolt róla, hogy október 12-én lesz a KHK tudásbázis feltöltésének
a közös alkalma. Emlékeztette a KHK-t, hogy a beszámolók elküldésének határideje
október 13. 12:00.

Az ülés időtartama: 1,5 óra (18:00 – 19:30)
A következő ülés ideje: 2017. október 9. 18 óra, helye: Wigner Jenő Kollégium B201
Budapest, 2017. október 2.

Szabó Gábor
Jegyzőkönyv-vezető

Máthé Izabella
Elnök

Mellékletek:



Tankörvezetői pályázat eredménye
KHK továbbképző hétvége végleges költségvetés
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