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Emlékeztető 

A KHK 2017. szeptember 11-én tartott üléséről 

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

Fruzsina, Máthé Izabella, Mezey Mercedes, Nagy Benjámin, Réti Tamás, Sarkady Péter Pál, 

Szabó Gábor 

Kimentést kért: Gácsig Gergő, Mráz Márk 

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. 

 Tájékoztatta a KHK-t, hogy HK ösztöndíj feltöltésre került. 

 Dékáni Tanácson vett részt, melynek témái a mintatantervi változtatások, a következő 

Kari Tanács időpontok és a Kari Tanács összetételének átalakítása voltak.  

 Megbeszélésen vett részt Berzy Dominikával a kari kommunikációs stratégiát illetően. 

Ezen a területen sajnos nyár óta nincs előrelépés. 

 Ismertette a következő Kari Tanács ülés előterjesztéseit. 

 A BME gödi mérőtáborának igényeit felmérő ülésen vett részt az Egyetemi Hallgatói 

Képviseletnél. 

 

2. Belső Benita beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről: 

 Előterjesztette az Oktatási Bizottság 2017/18 őszi féléves céljait.  

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

(186./2017 KHK határozat) 

 Hallgatói kérvényeket bírált Máthé Izabellával. 

 Tantárgyi adatlapokat véleményezett. 

 Felhívta a KHK figyelmét, hogy a héten Oktatási Bizottsági ülés lesz. 

 

3. Mezey Mercedes beszámolt a Kari Diákjóléti Bizottságot érintő ügyekről: 
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 Előterjesztette a közösségi súlyszámokat a Közösségi ösztöndíjhoz 2017/18 őszi 

félévre. 

A KHK az előterjesztést 13/0/0 arányban támogatta. 

(187./2017 KHK határozat) 

 A szociális ösztöndíjpályázatok személyes bemutatása a mai napon lezárult.  

 Előterjesztette az Kari Diákjóléti Bizottság 2017/18 őszi féléves céljait.  

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

(188./2017 KHK határozat) 

 Előterjesztette a Közéleti ösztöndíjpályázat eredményét. 

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

(189./2017 KHK határozat) 

 Felhívta a figyelmet, hogy a határidőn túli költségtérítéscsökkentés kérelmeket már 

csak pár napig lehet leadni. 

 Felhívta a figyelmet, hogy Kari Diákjóléti Bizottsági ülés lesz vasárnap este. 

 

4. Máthé Izabella beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről: 

 A várólistára került hallgatók beköltözése és kiértesítése folyamatban van. 

 Elmondta, hogy a nyári kollégiumi férőhelyek térítési díjai ki lettek írva a neptun 

rendszerben. 

 

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

történtekről: 

 A Gólya- és Mestertábor végleges költségvetésének összeállítása folyamatban van. 

 A Gólya- és Mestertáborok kiértékelése folyamatban van. 

 Folyamatban van a Gólyabál lehetséges helyszíneinek felkeresése. 

 A gólyatánc szervezéséhez már sikerült felkérni tánctanárt. 

 Az Egészségnapra a kiállítók felkérése folyamatban van. 

 A kari Sítábor eseménye elkészült, felhívta a KHK figyelmét, hogy a kommunikációs 

csatornákon osszák meg a képviselők. 

 

Előterjesztések: 

 Illés Attila előterjesztette az Uszibuli c. rendezvény tervezett költségvetését. 

Az előterjesztést a KHK 11/2/0 arányban elfogadta. 

(190./2017 KHK határozat) 

 Berzy Dominika előterjesztette a KHK továbbképző hétvége tervezett költségvetését.  

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

(191./2017 KHK határozat) 

Egyebek: 
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 Réti Tamás beszámolt róla, hogy a ZH naptár kitöltése folyamatban van. A Roller nyitó 

c. rendezvény standolása folyamatban van. A Kolimpia c. rendezvény szervezése 

folyamatban van. 

 Illés Attila beszámolt róla, hogy a gólyacsapatok aktívak, minden csapatépítésen 

rendszerint 15-20 elsőéves hallgató vesz részt. 

 Mezey Mercedes felhívta a KHK figyelmét, hogy irodatakarítási rendet fog felküldeni.  

 Nagy Benjámin beszámolt róla, hogy a Sport- és Egészségnap szervezése folyamatban 

van. 

 Berzy Dominika beszámolt róla, hogy az OHV nyereményjátok jelenleg is zajlik. Ha a 

nyereményjáték véget ér, a Rufusz Computer terméktámogatásának köszönhetően, 

értékes tárgynyereményeket fog kisorsolni a hallgatók között. 

 Sarkady Péter Pál jelezte, hogy szerdán a Rendezvényszervező Csoport ülését a Q 

épületi HK irodában szeretnék tartani. A KHK nyugtázta a kérést. 

 Máthé Izabella felhívta a KHK figyelmét, hogy a karácsonyi évzáróvacsora időpontja 

december 17. Felhívta a KHK figyelmét, hogy többen nem küldték még el a projektalapú 

értékeléshez a szükséges adatokat.  

 

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

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

 

Budapest, 2017. szeptember 11. 

 

 

Szabó Gábor Máthé Izabella 

Jegyzőkönyv-vezető Elnök 

 

 

Mellékletek: 

 Közösségi súlyszámok Közösségi ösztöndíjhoz 2017/18 őszi félévre 

 Közéleti ösztöndíjpályázat 2017. szeptemberre 

 KHK továbbképző hétvége tervezett költségvetés 

 Oktatási Bizottság céljai 2017/18 őszi félévre 

 Kari Diákjóléti Bizottság célja 2017/18 őszi félévre 

 Uszibuli c. rendezvény tervezett költségvetése 

 


