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Emlékeztető 

A KHK 2017. szeptember 4-én tartott üléséről 

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

Lakatos Fruzsina, Máthé Izabella, Mráz Márk, Mezey Mercedes, Nagy Benjámin, Réti Tamás, 

Szabó Gábor 

Kimentést kért: Boros 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 róla, hogy egyeztetett Lógó Emmával és Belső Benitával a kari oktatási 

ügyekkel kapcsolatban. 

 Tanszékvezetői értekezleten vett részt, melynek témái a félévkezdés, a távozó oktatókkal 

kötött megállapodás és a rendszeres Dékáni Tanácsok időpontjai voltak.  

 Megismerkedett az Üzleti Jog Tanszék új vezetőjével. 

 Beszámolt róla, hogy dr. Andor György, a GTK korábbi dékánja ismét taníthat a karon, 

amit a megállapodásban is rögzítettek. Ennek oka, hogy Andor tanár úr több olyan 

tantárgyat is oktatott, melyeket rajta kívül más nem tudna tanítani. 

 A Kari Tanács összetétele valószínűleg meg fog változni. 

 A kari kommunikációs stratégia terén komoly problémák vannak, még nem indult el a 

munka. 

 Mintatantervváltoztatások elfogadásával kapcsolatban egyeztetett. 

 Holnap Dékáni Tanácson fog részt venni. 

 Máthé Izabella megkérdezte, hogy van-e valaki, aki nem tud jönni a jövő heti Kari 

Tanács ülésére. 

Szabó Gábor, Gácsig Gergő és Mezey Mercedes jelezték, hogy nem tudnak részt venni. 

Helyettük Bernáth Gábort, Kiss Ádámot és Illés Attilát delegálta a KHK. 

Az előterjesztést a KHK 13/0/0 arányban elfogadta. 

(180./2017 KHK határozat) 
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2. Belső Benita beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről: 

 Hallgatói kérvényeket bírált Máthé Izabellával. 

 A 400+ ösztöndíjprogram adatlapja rosszul lett beállítva, ezért ideiglenesen nem adható 

le. 

 Találkozott Lógó Emmával és kérte, hogy a tantárgyfelvételi problémák ügyében 

találjanak átfogó megoldást, mely minden fél számára megnyugtató. Ezen a megoldáson 

még dolgozik az oktatásszervezésért felelős kari munkatárs. 

 Említette, hogy több hallgatói befizetés is elakadt és nem érkezett meg a hallgatók 

gyűjtőszámlájára. Ezeket a KHK összegyűjti és továbbítja a kari vezetés felé. 

 Oktatási Bizottsági ülést kell tartani a héten, ehhez kéri, hogy a bizottság tagjai majd 

tegyék magukat szabaddá a megjelölt időpontban. 

 

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

 A szociális ösztöndíjpályázatok személyes bemutatása jelenleg is zajlik.  

 A KHK-hoz közeli szociális ösztöndíjpályázatok adminisztrálásával foglalkozott. 

 Külső Szociális Bizottsági ülésen vett részt, ahol rendkívüli szociális 

ösztöndíjpályázatokat bíráltak el. 

 Felhívta a figyelmet rá, hogy a Közösségi ösztöndíjpályázat leadási határideje. 

szeptember 8., péntek, mely érinti a kari öntevékenyköröket, a KHK alszervezeteit, a 

karon működő szakmai és egyéb szervezeteket. Kérte a kapcsolattartásért és 

területekért felelős személyeket, hogy emlékeztessék erre a szervezeteket. 

 

4. Mráz Márk beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről: 

 A várólistára került hallgatók beköltözése és kiértesítése folyamatban van. 

 Lezárult a kollégiumi mentori pótpályázat. Az egyetlen pályázó, aki jelentkezett, a mai 

nap folyamán visszavonta a pályázatát. 

 

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

történtekről: 

 Előterjesztette az ingyenes vendégéjszakákat 2017/18 őszi félévre. 

Az előterjesztést a KHK 13/0/0 arányban elfogadta. 

(181./2017 KHK határozat) 

 A Rendezvényszervező Csoport üléseinek beütemezése folyamatban van. 

 A Gólyatábor kiértékelő kérdőív elkészült, még a mai napon kihirdetik. 

 A Gólyabál szervezése elindult és ezzel párhuzamosan a gólyatánc megszervezése is. 

 A Gólyahéttel kapcsolatos elszámolás folyamatban van. 

 Előterjesztette a beérkezett kari sítábor ajánlatait. 
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Az előterjesztést a KHK 13/0/0 arányban elfogadta. 

(182./2017 KHK határozat) 

 

6. Mráz Márk beszámolt az előző EHK óta történtekről.  

 Az Egyetemi Hallgatói Képviselet augusztus 31-én tartotta az alakuló ülését.  

 Beszámolt az előző EHK ülésen elhangzottakról. 

 

Előterjesztések: 

 Réti Tamás előterjesztette a Kolimpia c. rendezvény tervezett költségvetését. 

Az előterjesztést a KHK 13/0/0 arányban elfogadta. 

(183./2017 KHK határozat) 

 Berzy Dominika előterjesztette a GT Times szerkesztőségi pályázat kiírását. 

Az előterjesztést a KHK 13/0/0 arányban elfogadta. 

(184./2017 KHK határozat) 

 Boros Gergő előterjesztette a Színjátszó öntevékeny kör Szervezeti és Működési 

Szabályzatát. 

Az előterjesztést a KHK 13/0/0 arányban elfogadta. 

(185./2017 KHK határozat) 

 

Egyebek: 

 Réti Tamás beszámolt róla, hogy a ZH naptár kitöltése folyamatban van. A Gólyatanács 

esemény előzetes ütemezését elkészítette, a KHK véleményezésére vár a projekt.  

 Lakatos Fruzsina hogy a KHK tagjai osszák meg minden lehetséges fórumon a 

Rollernyitó c. rendezvény eseményét. 

 Mráz Márk javasolta, hogy a KHK kezdjen el időpontot ütemezni a karácsonyi 

vacsorához. 

 Illés Attila beszámolt róla, hogy rendben lezajlott a Gólyahét és jövő hétre várható a 

végleges költségvetés. 

 Nagy Benjámin beszámolt róla, hogy Sport- és Egészségnap szervezése rendben zajlik.  

 Berzy Dominika beszámolt róla, hogy a BME applikáció tesztelése folyamatban van. 

 Máthé Izabella kérte a KHK-t, hogy a projektalapú értékelés újratervezéséhez, a 

képviselők küldjék el részletesen a posztjukhoz köthető projektek listáját. Felhívta a 

figyelmet rá, hogy a KHK továbbképző hétvégéje idén egy nappal rövidebb lesz. Ennek 

szervezésére Berzy Dominikát kérte fel. 

 

Az ülés időtartama: 2,5 óra (18:00 – 20:30) 

A következő ülés ideje: 2017. szeptember 11. 18 óra, helye: Wigner Jenő Kollégium B201 
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Budapest, 2017. szeptember 4. 

 

Szabó Gábor Máthé Izabella 

Jegyzőkönyv-vezető Elnök 

 

 

Mellékletek: 

 Ingyenes vendégéjszakák 2017/18 őszi félévre 

 Kolimpia 2017 ősz tervezett költségvetés 

 Színjátszó öntevékeny kör Szervezeti és Működési Szabályzat 

 GT Times szerkesztőségi pályázati felhívás 

 Kari Sítábor ajánlatok 2017 telére 

 


