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Emlékeztető 

A KHK 2017. május 15-én tartott üléséről 

Jelen voltak: Belső Benita, Bernáth Gábor, Berzy Dominika, Boros Gergő, Gácsig Gergő, Illés 

Attila, Kiss Ádám, Lakatos Fruzsina, Máthé Izabella, Mráz Márk, Mezey Mercedes, Nagy 

Benjámin, Réti Tamás, Sarkady Péter Pál, Szabó Gábor 

 

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 a múlt hét során megrendezésre került Jövőkép fórumról. 

 Egyeztetett Margitay Tihamér egykori dékánnal a kari ügyeket illetően. 

 Beszámolt a múlt heti Kari Tanács ülésen történtekről. 

 A holnapi nap folyamán találkozni fog Lógó Emmával a kari oktatási ügyekkel 

kapcsolatban. 

 Felhívta a KHK figyelmét, hogy május 31-én délután találkozó lesz az új kari vezetéssel. 

 Beszámolt róla, hogy egyeztetett a Filozófia és Tudománytörténeti Tanszék oktatóival 

és folyamatban van az egész KHK számára egy tréningdélután szervezése 

kommunikáció témában. 

 

2. Belső Benita beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről: 

 Elkezdődött a jelölés a Kari Hallgatói Díjra. 

 Találkozott Lógó Emmával a kari oktatási ügyekkel kapcsolatban. 

 Tanulmányi ösztöndíj felülvizsgálati kérvények véleményezésével foglalkozott. 

 Zajlik az új OHV Szabályzat módosításainak véleményezése. 

 

3. Mezey Mercedes beszámolt a Kari Diákjóléti Bizottságot érintő ügyekről: 

 A múlt hét során a Szakmai Kari BME ösztöndíjpályázat pályázóival beszélgetett, hogy 

összegyűjtse a hallgatói véleményeket a pályázatot illetően. 

 A szociális pályázatok bírálói vizsgáihoz gyűjtött össze vizsgakérdéseket. 

 Előterjesztette a Közéleti ösztöndíjpályázat eredményét. 
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A KHK az előterjesztést 15/0/0 arányban támogatta. 

(118./2017 KHK határozat) 

 

 Előterjesztette a Tankörvezetői ösztöndíjpályázat pályázati kiírását. 

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

(119./2017 KHK határozat) 

 Előterjesztette az Utazási ösztöndíjpályázat pályázati kiírását. 

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

(120./2017 KHK határozat) 

 Előterjesztette a Sportszervezői ösztöndíjpályázat pályázati kiírását. 

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

(121./2017 KHK határozat) 

 

4. Mráz Márk beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről: 

 Beszámolt róla, hogy a Kollégiumok Igazgatósága jóváhagyta a Kollégiumi Felvételi 

Szabályzatot. 

 Bejelentette a pénteki Roller buli c. eseményt. 

 A kollégiumi mentorokkal egyeztetett az elmúlt héten a vizsgaidőszakra vonatkozóan.  

 Tájékoztatta a KHK-t a 2017/18 őszi félév várható férőhelyszámairól.  

 

5. Lakatos Fruzsina és Sarkady Péter Pál beszámoltak a rendezvény területén 

történtekről: 

 A Vizsgatemető buli szervezése folyamatban van. 

 A Nyári Tábor programtervének kidolgozása a héten véglegesítésre kerül. 

 Az első Gólyatábor szervezői megbeszélés május 25-én esedékes.  

 A Mestertábor szervezői megbeszélésről Sarkady Péter küldeni fog egy ütemezést. 

 A Kari Napok végleges költségvetése már majdnem kész, de továbbra sem érkeztek meg 

az italrendelések pontos összegei. A végleges költségvetés 1-2 héten belül várható. 

 

6. Mráz Márk beszámolt az előző EHK ülés menetéről. 

 

Egyebek: 

 Máthé Izabella felhívta a KHK figyelmét, hogy beszámolók megírásának és leadásának 

határideje május 16. éjfél.  

 Illés Attila tájékoztatta a KHK-t a hétvégi kirándulásról. 

 Réti Tamás meghívta a KHK minden tagját a Gólyatanács programsorozat 

záróeseményére. 
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 Kiss Ádám beszámolt róla, hogy véglegesedtek az alszervezeti fejtágítások időpontjai 

és a héten meg lesznek tartva a foglalkozások. 

 Berzy Dominika elmondta, hogy a GT Times utolsó lapszáma megjelent, illetve 

szerkesztőségi csapatépítést szerveznek, ahová szeretettel várnak minden képviselőt. 

 Máthé Izabella elmondta, hogy egyeztetés alatt áll minden alszervezettel egy 

csapatépítő délután. 

 

Az ülés időtartama: 1,5 óra (18:00 – 19:30) 

A következő ülés ideje: 2017. május 22. (hétfő) 19:00 óra, helye: WJK B201. 

 

Budapest, 2017. május 15. 

 

Szabó Gábor Máthé Izabella 

Jegyzőkönyv-vezető Elnök 

 

 

Mellékletek: 

 Közéleti ösztöndíjpályázat eredménye 

 Tankörvezetői ösztöndíjpályázat pályázati kiírás 

 Utazási és konferencia ösztöndíjpályázat pályázati kiírás 

 Sportszervezői ösztöndíjpályázat pályázati kiírás 

 


