Emlékeztető
A KHK 2017. október 30-án tartott üléséről
Jelen voltak: Belső Benita, Bernáth Gábor, Berzy Dominika, Boros Gergő, Gácsig Gergő, Kiss
Ádám, Illés Attila, Lakatos Fruzsina, Máthé Izabella, Mezey Mercedes, Mráz Márk, Nagy
Benjámin, Réti Tamás, Szabó Gábor
Vendégek: Félegyházi Dávid, Mézes Mihály

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:
 Kari Oktatási Bizottsági ülésen vett részt, beszámolt az elhangzottakról.
 Dékáni Tanácson vett részt a múlt hét során és beszámolt az elhangzottakról.
 A Kari Napok megszervezéséről egyeztetett Kalló Noémi tanszékvezetővel.
 Beszámolt róla, hogy a Magyar Nemzeti Bank ösztöndíjpályázatának kiírása a
Kancellária engedélyére vár.
 Elmondta, hogy elindult a 400+ ösztöndíjprogramra beérkezett pályázatok elbírálása, a
hallgatók értesítése az eredményről.
 Tájékoztatta a kari vezetést és a Dékáni Hivatal vezetőjét a 2017/18 tavaszi félév során
megrendezésre kerülő Kari Sport- és Egészségnap tervezett időpontjáról.
 Egyeztetett Hercegfi Károly tanár úrral a kari tantárgyi adatlapok módosításáról.
2. Belső Benita beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről:
 Az Erasmus ösztöndíjpályázat pontrendszerének felülvizsgálata zajlik, melyhez a KHK
februárban küldte el a javaslatait.
 A Képzési Kódex véleményezése a héten esedékes.
 A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása folyamatban van, egyelőre a KHK
javaslatai nem kerültek beépítésre.
 A Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása folyamatban van, a KHK a kapcsolódó
észrevételeit már fél éve elküldte.
 Beszámolt a Kari Oktatási Bizottsági ülésen elhangzottakról.
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Egyeztetett Lógó Emma oktatási dékánhelyettessel a kari oktatási ügyeket illetően.

3. Mezey Mercedes beszámolt a Kari Diákjóléti Bizottságot érintő ügyekről:
 Felülvizsgálásra kerültek a kari pályázatok pályázati kiírásai, pontrendszerei és
adatlapjai. A módosított dokumentumok előterjesztésre kerülnek és továbbítja a
Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság felé is.
 Nem lesz a héten Bizottsági ülés.
 Külső Szociális Bizottsági ülésen vett részt, ahol a rendszeres szociális
ösztöndíjpályázat pontrendszerének átalakításán dolgoztak.
 Előterjesztette a Közéleti ösztöndíjpályázat pályázati kiírását és pályázati adatlapját.
A KHK az előterjesztést 14/0/0 arányban támogatta.
(227./2017 KHK határozat)
 Előterjesztette a Közösségi ösztöndíjpályázat pályázati kiírását és pályázati adatlapját.
A KHK az előterjesztést 14/0/0 arányban támogatta.
(228./2017 KHK határozat)
 Előterjesztette a Sportszervezői ösztöndíjpályázat pályázati kiírását és pályázati
adatlapját.
A KHK az előterjesztést 14/0/0 arányban támogatta.
(229./2017 KHK határozat)
 Előterjesztette a Tankörvezetői ösztöndíjpályázat pályázati kiírását és pályázati
adatlapját.
A KHK az előterjesztést 14/0/0 arányban támogatta.
(230./2017 KHK határozat)
 Előterjesztette az Utazási és konferencia ösztöndíjpályázat pályázati kiírását és
pályázati adatlapját.
A KHK az előterjesztést 14/0/0 arányban támogatta.
(231./2017 KHK határozat)
4. Mráz Márk beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről:
 A Wigner Jenő Kollégium Parkolási Szabályzatával kapcsolatban egyeztetett a Baross
Gábor Kollégium kollégiumi referensével.
 Folyamatban van a Wigner Jenő Kollégium udvarának kapufelújítása.
 Rendezvénybejelentéssel kapcsolatban egyeztetett a Kollégiumok Igazgatóságával.
 Beszámolt róla, hogy a kollégiumi férőhelyosztást automatizáló rendszer átadása
csúszik, mert a fejlesztők nem értek rá befejezni a megszabott határidőig.
5. Lakatos Fruzsina beszámolt a rendezvények területén történtekről:
 A Gólyabál szervezése folyamatban van és minden rendben zajlik e téren.
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A holnapi napon megbeszélésen fog részt venni Orbán Balázzsal és Máthé Izabellával
a Gólyabál szervezésének részleteivel kapcsolatban.
 Javaslatot tett a KHK nyári táborainak időpontjára, melyet a KHK elfogadott és
véglegesnek tekintett:
o Alumni Tábor: 2018. július 27-28.
o Nyári Tábor: 2018. július 30 és augusztus 2.
o Mestertábor: 2018. augusztus 17-19.
o Gólyatábor: 2018. augusztus 20-23.
6. Gácsig Gergő beszámolt az előző EHK ülés óta történtekről:
 Beszámolt az előző Szenátusi ülésen történtekről.
 Beszámolt az előző Egyetemi Hallgatói Képviseleti ülésen elhangzottakról.
Előterjesztések:
 Gácsig Gergő előterjesztette a KHK csapatépítő estjének tervezett költségvetését.
A KHK az előterjesztést 14/0/0 arányban támogatta.
(232./2017 KHK határozat)
 Illés Attila előterjesztette az Uszibuli c. esemény végleges költségvetését.
A KHK az előterjesztést 14/0/0 arányban támogatta.
(233./2017 KHK határozat)
Egyebek:











Réti Tamás beszámolt róla, hogy az e heti Gólyatanács alkalmat nem javasolja
megtartani a hallgatói visszajelzések alapján. A KHK elfogadta a felvetést.
Belső Benita kérte a Képviseletet a KHK Tanácsadói pályázattal kapcsolatban, hogy a
KHK-ban jövőre is mandátumot betöltő képviselők készítsenek pontos feltételrendszert
a pályázathoz.
Kiss Ádám beszámolt róla, hogy az utolsó rendezvény kerül megszervezésre a KHK
idei ciklusában, így különösen kérte a KHK-t, hogy tervezze meg pontosan az ehhez
szükséges beszerzési és pénzügyi folyamatokat.
Nagy Benjámin beszámolt róla, hogy a Kancellária sportért felelős szervezeti
egységétől érkezett egy kérés, hogy a KHK biztosítsa a kollégiumi konditerem
takarítását.
Mezey Mercedes beszámolt róla, hogy az elsőéves hallgatók tanulmányi versenyének
következő fordulója pénteken esedékes, ahol a KHK tagjai fogják zsűrizni az
esettanulmány megoldásait.
Berzy Dominika beszámolt róla, hogy Nyílt Napról szóló megbeszélésen vett részt.
Megérkezett a GT Times legújabb száma és a promotermékek is megrendelésre kerültek
az Educatio kiállításra.
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Illés Attila, beszámolt róla, hogy a Mentorgárda szervezésében két alkalommal
Kvíznight eseményt szerveznek az elsőéves hallgatóknak.
Máthé Izabella beszámolt róla, hogy az e havi report leadási határideje módosításra
került, melyről a KHK-t e-mailben értesíti majd. Elmondta, hogy a KHK tudásbázisának
tartalombővítésére újabb időpontot jelölt ki, mely november 9-e lesz.

Az ülés időtartama: 1,5 óra (18:00 – 19:30)
A következő ülés ideje: 2017. november 6. 18 óra, helye: Wigner Jenő Kollégium B201
Budapest, 2017. október 30.

Szabó Gábor
Jegyzőkönyv-vezető
sk.

Máthé Izabella
Elnök
sk.

Mellékletek:








Uszibuli c. rendezvény végleges költségvetés
KHK csapatépítő est tervezett költségvetés
Közéleti ösztöndíjpályázat pályázati kiírás és pályázati adatlap
Közösségi ösztöndíjpályázat pályázati kiírás és pályázati adatlap
Sportszervezői ösztöndíjpályázat pályázati kiírás és pályázati adatlap
Tankörvezetői ösztöndíjpályázat pályázati kiírás és pályázati adatlap
Utazási és konferencia ösztöndíjpályázat pályázati kiírás és pályázati adatlap
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