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Emlékeztető 

A KHK 2018.12.17-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berta Roland, Boros Gergő, Gál Bernadett, Kasnyik Bence, Korom Dorina, 

Lesták Renáta, Makó Eszter, Marsovszki Rebeka, Merkei Dóra, Mráz Marcell, Pálinkás Balázs, 

Réti Tamás, Stubán Dóra, Weininger Fruzsina 

Kimentést kért: Nemes Lili Eszter  

Vendégek: Dr. Koltai Tamás, dekán, Dr. Lógó Emma, oktatási dékánhelyettes, Dr. Zilahy 

Gyula, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes 

 

Napirend előtt: 

• Dr. Koltai Tamás, dekán beszámolt a kar jelenlegi helyzetéről, valamint a jövőbeli 

tervekről. Szó esett többek között, új angol kurzusok elindításáról, a Stipendium 

Hungaricum és az Erasmus pályázatok támogatásáról, egy új Nemzetközi Hallgatói 

iroda elindításáról, az EFMD nemzetközi akkreditációs programba való belépésről, 

valamint a kari informatikai háttér fejlesztéséről.  

• Dr. Lógó Emma, oktatási dékánhelyettes beszámolt a 400+ jelenlegi és jövőbeli 

konstrukciójáról, az Educatio Kiállítás szervezési folyamatairól, valamint az Oktatási 

Bizottság feladatairól a következő időszakra nézve. 

• Dr. Zilahy Gyula, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes beszámolt az MNB 

ösztöndíj és az ÚNKP ösztöndíj részleteiről. Beszámolt az Erasmus vásár 

sikerességéről.  

 

• Merkei Dóra kérte a GTK HK tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, hogy 

rendelkeznek- e aktív hallgatói jogviszonnyal a GTK-n.  

Egységesen mindenki kézfeltartással nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói 

jogviszonnyal a BME GTK-n.  

 

• Merkei Dóra 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.  

 

Napirendi pontok: 

1. Merkei Dóra előtejesztette az előző ülés emlékeztetőjét.  

A KHK az előterjesztést 14/0/0 arányban elfogadta.  

(170./2018 KHK határozat 
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2. Merkei Dóra beszámolt az elnöki ügyekről:  

• Beszámolt arról, hogy bemutatkozott a HSZI munkatársainak.  

• Elkészítette a közérdekű adatigényléshez szükséges dokumentumokat Réti 

Tamással.  

• Tájékoztatta a KHK tagjait a reportok megírásának és leadásának részleteiről.  

• Beszámolt a HK ZH részleteiről, menetéről és előkészületeiről.  

• Csütörtökön elnöki értekezlet lesz. 

 

3. Makó Eszter beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről: 

• Kari Tanulmányi Bizottsági ülésen vett részt, ahol kérvényeket bíráltak. 

• Tájékoztatta KHK tagjait, hogy a Vállalati pénzügyek alapjai tantárgy 

problémáival kapcsolatban elkezdődtek a megbeszélések.  

• Szerdán lesz megtartva az Oktatási Bizottság első ülése. 

 

4. Weininger Fruzsina beszámolt a Kari Diákjóléti Bizottságot érintő ügyekről: 

• Beszámolt a Hallgatói Képviseleti ösztöndíj kiírások ütemezési problémájáról.  

• Érkeztek Hangadó ösztöndíjjal kapcsolatos felszólalások. A pályázati kiírás 

alapján egyik felszólalás sem volt elfogadható. 

• Tájékoztatta a KHK tagjait, hogy a héten szociális referensi vizsgát fog írni.  

• A szociális pályázat mentének időpontjai egységesek lettek minden karon.  

• Volt egy szociális pályázat fellebbezés, bírálói hiba miatt, a fellebbezést 

elfogadták.  

 

5. Mráz Marcell beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről: 

• Előterjesztette a Wigner Jenő Kollégiumban lévő kollégiumi mentor 

férőhelyeket.  

• A pontos kiköltözési időpontok hamarosan meghatározásra kerülnek. 

• Tájékoztatta a KHK tagjait, a Vásárhelyi Pál Kollégiumban lévő GTK-s 

férőhely számokkal kapcsolatban.  

• Kollégiumi mentor pályázat kiírásra kerül jövőhéten, felvázolta a 

változtatásokat és a pályázat részleteit.  

• Csütörtökön Külső Kollégiumi Bizottság ülés lesz.  

• A hatósági bejárás időpontját áttették jövő év elejére. 

 

6. Stubán Dóra beszámolt a szociális juttatásokat érintő ügyekről: 

• Beszámolt arról, hogy részt vett a Külső Szociális Bizottság ülésén, ahol a 

bírálói vizsga változásairól és a vizsga részleteiről volt szó.  

• A héten ESZR fejlesztést lezáró Külső Szociális Bizottsági ülésen vesznek 

részt Weininger Fruzsinával.  
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7. Korom Dorina és Berta Roland beszámoltak a rendezvény(ek) területén 

történtekről:  

• Beszámoltak arról, hogy a Tuti nevű szórakozóhely helyszínbejárásán voltak 

múlt héten.  

 

8. Gál Bernadett és Boros Gergő beszámoltak az előző EHK ülés óta történtekről: 

• Beszámoltak az előző EHK ülésen történtekről 

o A következő elnöki értekezleten Orbán Balázs vendégként vesz részt.  

o Új versenycsapatot fogadott el az EHK.  

o Hat kar tért át az új iktatási rendszerre. 

o Január másodikán lesz Erasmus fórum.  

 

Előterjesztések: 

• Mráz Marcell előterjesztette 2018/19 tavaszi félévre megpályázható kollégiumi mentor 

- és vezetőmentor helyeket. 

A KHK az előterjesztést 14/0/0 arányban elfogadta. 

 (171./2018 KHK határozat) 

 

Egyebek: 

• Kasnyik Bence beszámolt a kiválasztó hétvége terveztt időpontjáról. 

• Pálinkás Balázs beszámolt az Erasmus pályázat hirdetésének folyamatáról.  

• Lesták Renáta tájékoztatta a KHK tagjait, hogy szerdán, 18:00 órától Educatio 

Kiállítással kapcsolatos ülés lesz. 

• Korom Dorina kérte a KHK tagjait, hogy a 20 éves a kar c. rendezvény koncepcióját 

véleményezzék.  

• Réti Tamás beszámolt róla, hogy a MŰHASZ záráson dolgozik.  

• Merkei Dóra beszámolt a múlt heti Gazdaságstatisztika tantárgy megtekintésen 

történtekről.  
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Az ülés időtartama: 4,5 óra (18:00- 22:30) 

A következő ülés ideje: 2018.01.07. 18:00 óra, helye: Wigner Jenő Kollégium B201 

 

Budapest, 2018. december 17. 

 

Lesták Renáta  Merkei Dóra 

Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Mellékletek: 

• 2018.12.10. KHK ülés emlékeztető 

• Napirend20181217 

• Megpályázható kollégiumi mentor helyek 


