Emlékeztető
A KHK 2022. január 17-én tartott üléséről
Jelen voltak: Bódig Péter, Csihar Dániel, Dorkó Petra, Fabó Veronika Linda, Fehér Sára,
Janó Hanna, Kiss Réka, Lipták Bence, Mihalkó Nóra Erzsébet, Petrák Réka, Pusztay Botond,
Somlai Benedek, Szabó Georgina, Varga Viktor
Kimentést kért: Merkei Dóra
Napirend előtt:
● Bódig Péter kérte a GTK HK tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, hogy rendelkezneke 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 Varga Viktort kérte fel az ülés
emlékeztetőjének vezetésére.
A képviselet a felkérést 14/0/0 arányban elfogadta
(7./2022 KHK határozat)
Napirendi pontok:
1. Bódig Péter előterjesztette az előző ülés emlékeztetőjét.
A KHK az előterjesztést 14/0/0 arányban elfogadta.
(8./2022 KHK határozat)
2. Bódig Péter beszámolt az elnöki ügyekről:
● Beszámolt a Dékáni Tanácson történtekről, amelynek témái voltak többek
között a Stratégiai Alap módosítási javaslatai, a BME affiliációs protokoll
ismertetése, valamint szó esett az OTKA pályázatokról.
● Tájékoztatta a KHK-t az általános elnöki teendőkről, majd felhívta a Képviselők
figyelmét az aktuális feladatok ellátására.
3. Pusztay Botond beszámolt az előző EHK ülés óta történtekről:
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● Beszámolt az előző EHK ülésen történtekről, amelynek emlékeztetője elérhető
az ehk.bme.hu/szervezet/emlekeztetok/2022 honlapon
● Tájékoztatta a KHK-t az EHK-ban történt pozíció felkérésekről.
● Beszámolt az EHK stratégiai bizottsági ülésről, ahol a külföldi hallgatók
érdekképviselete volt a téma. Strukturális változást nem szándékol az EHK, de
felkérte a KHK-kat a hallgatói irodák és az angol nyelvű felületek
népszerűsítésére.
● Tájékoztatta a KHK-t a HÖK sportnap február 12-ei időpontjáról.
● Tájékoztatta a KHK-t a Jeges est február 17-ei időpontjáról.
● Beszámolt a KHK továbbképző hétvége programtervezetéről, ami március 4-6
között fog megvalósulni.
4. Mihalkó Nóra beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről:
● Beszámolt a Tantárgyi adatlapokkal kapcsolatos véleményezési feladatokról.
● Tájékoztatta a KHK-t a Tankörvezetői pályázat elkészítéséről.
● Felhívta az érintett Képviselők figyelmét a január 22-i keddi Oktatási Bizottsági
ülésre.
5. Fehér Sára beszámolt a Kari Diákjóléti Bizottságot érintő ügyekről:
● Beszámolt a kari pályázatokat érintő összevonási projektről.
● Tájékoztatta a KHK-t, hogy Szalay Luca pályázati referens tervez egyeztetni az
összevonási projekttel kapcsolatban a HSZI-vel.
● Felhívta az érintett képviselők figyelmét a január 23-i kari Diákjóléti Bizottság
ülésre.
6. Fabó Veronika beszámolt a szociális területet érintő ügyekről:
● Tájékoztatta a Képviseletet a szociális pályázatok bírálói vizsgáit érintő
aktualitásokról.
● Tájékoztatta a KHK-t, hogy elindult a pályázati időszak.
● Beszámolt a pályázatokkal kapcsolatos KSZB ülésről, melynek fő témája a
potenciális hibalehetőségek feltárása volt.
7. Pusztay Botond beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről:
● Tájékoztatta a KHK-t, hogy január 20 csütörtök indul a kollégiumi férőhely
pályázási időszak.
● Kiemelte, hogy csak 1 hét áll rendelkezésre a pályázóknak, így a KHK aktív
közreműködését kérte a hirdetésben.
● Tájékoztatta a KHK-t a kollégiumi szabályok védettségi igazolványt érintő
szabályainak változatlanságáról.
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● Beszámolt a rendezvényszervezés igény bejelentésének változásáról, jelezte
Csihar Dániel számára, hogy ezzel kapcsolatban a Roller Club vezetőjével
egyeztessen.
8. Kiss Réka és Petrák Réka beszámoltak a rendezvény(ek) területén történtekről:
● Beszámoltak a következő időszakot érintő rendezvényekről és azok
előkészületeiről.
● Ismertették a képviselettel a Rendezvényszervező Csoport kiválasztási
folyamatának részleteit.
Előterjesztések:
● Pusztay Botond előterjesztette javaslatát a Wigner Jenő Kollégium mentor és
vezetőmentor pályázatokkal kapcsolatos javaslatait a 2021/2022/2 időszakra.
A KHK az előterjesztést 13/0/1 arányban elfogadta.
(9./2022 KHK határozat)

Egyebek:
● Pusztay Botond beszámolt a konditerem aktuális állapotáról, év eleji nagy takarításról.
Tájékoztatta a KHK-t, hogy a Sportszervező Csoport tagjaival személyes
beszélgetéseket tervez a közeljövőben.
● Szabó Georgina Beszámolt az Erasmus pályázatok elbírálási folyamatáról.
Tájékoztatta a KHK-t a nemzetközi koordinátor pozíción történt személyi változásról,
miszerint az új tisztségviselő Barna Orsolya.
● Janó Hanna felszólította a képviseletet az aktuális feladatok ellátására és határidők
betartására. Beszámolt és bemutatta a Gólyatáborral kapcsolatban eddig felmerült
helyszíneket.
● Csihar Dániel beszámolt a szakkollégiumokkal és öntevékeny körökkel való
egyeztetésről a közösségi pontok bekérésével kapcsolatban.
● Varga Viktor beszámolt a múlt héten történt EHK által szervezett, gazdasági
referenseknek szóló tudásátadásról.
● Lipták Bence beszámolt az irodatakarításról. Tájékoztatta a Képviseletet, hogy leltárt
fog készíteni az irodában található eszközökről, ezzel könnyítve a KHK jövőbeni
működését.
● Dorkó Petra beszámolt az Educatio kiállításról és továbbította Szűcs Janka köszönetét.
● Bódig Péter beszámolt a 909-es kérvények sikeres leadásáról, valamint felhívta a
figyelmét az érintett Képviselőknek a január 26-i Kari Tanácsra.
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Az ülés időtartama: 3 óra 38 perc (18:00-21:38)
A következő ülés ideje: 2022. január 24. 18:00 óra
Budapest, 2022. január 17.
Varga Viktor
Emlékeztető vezető

Bódig Péter
Elnök

Mellékletek:
● 2022.01.10. KHK ülés emlékeztető
● Napirend_22_01_17
● Wigner Jenő Kollégium mentor és vezetőmentor pályázatok eredménye
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