
 

 

 

 

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  1117 Budapest, Dombóvári út 3. • Wigner Jenő Kollégium A105 

 GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR  e-mail: info@gtkhk.hu • www.gtkhk.hu 
 HALLGATÓI KÉPVISELET  telefon: 20/5867965 

Emlékeztető 

A KHK 2017. június 12-én tartott üléséről 

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

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

Tamás, Szabó Gábor 

Kimentést kért: Gácsig 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: 

 Kari Oktatási Bizottsági ülésen tantárgyi adatlapokat véleményezett és fogadott el Belső 

Benitával. 

 Elmondta, hogy Dékáni Tanácson vett részt, ahol a soron következő Kari Tanács 

napirendi pontjait vették át.  

 Kari Tanácson ülésen vett részt, melynek fejleményeiről beszámolt.  

 Részt vett a kari Pedagógusnapi ünnepségen. 

 Felhívta a KHK figyelmét, hogy beszámolók leadásának határideje szerda éjfél. 

 Jelezte a KHK-nak, hogy vasárnap rendkívüli HK ülést kell tartani a Kari Hallgatói 

Képviseleti ösztöndíj eredményéről.  

 

2. Belső Benita beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről: 

 Hallgatói kérvények bírálásával foglalkozott. 

 Kari Oktatási Bizottsági ülésre készült fel és vett részt. 

 Tájékoztatót fog készíteni a kar oktatói számára a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

módosításairól és fontosabb rendelkezéseiről. 

 Az Oktatás Hallgatói Véleményezésének kitöltésével kapcsolatos változásokról 

egyeztetett Külső Oktatási Bizottsági ülésen. 

 Találkozott Lógó Emma dékánhelyettessel, akivel kari oktatási ügyekről egyeztettek és 

hallgatói kérvényeket bíráltak. 
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 Egyeztetett a Közgazdaságtan Tanszékkel a Makroökonómia c. tantárgy teljesítésével 

kapcsolatban. 

 A héten lesz Oktatási Bizottsági ülés. 

 

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

 Előterjesztette a Közéleti ösztöndíjpályázat eredményét. 

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

(156./2017 KHK határozat) 

 A holnapi napon a Jogi Igazgatóság tartani fog egy előadást, amin a kari szociális 

referensek vesznek majd részt. 

 Szociális pályázatok bírálásához gyakorlótesztet fog összeállítani. 

 Egyeztetett Gődér Viviennel, az Egyetemi Hallgatói Képviselet szociális referensével és 

tolmácsolta neki a KHK észrevételeit és problémáit a szociális ösztöndíj 

pontrendszerének és eljárásrendjének változásaival kapcsolatban. 

 

4. Mráz Márk beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről: 

 Elindult a jelentkezés a nyári kollégiumi férőhelyekre. 

 Egyeztetett a Kollégiumok Igazgatóságával a nyári elhelyezésekről és több hallgató 

szakmai gyakorlatra igényelt férőhelyeiről. 

 Zajlik a kollégiumi mentorpályázat. Folyamatosan keresi fel a jelölteket. 

 

5. Lakatos Fruzsina beszámolt a rendezvény területén történtekről: 

 Beszámolt róla, hogy központi módosítások miatt változtatni kellett a Gólyatábor 

tervezett költségvetését. Előterjesztette a költségvetést. 

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

(157./2017 KHK határozat) 

 Beszámolt róla, hogy központi módosítások miatt módosítani kellett a Mestertábor 

tervezett költségvetését. Előterjesztette a költségvetést. 

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

(158./2017 KHK határozat) 

 Előterjesztette az ÉPK-GTK Gólyahajó tervezett költségvetését. 

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

(159./2017 KHK határozat) 

 Előterjesztette a KHK és az alszervezetek közös csapatépítő délutánjának tervezett 

költségvetését. 

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

(160./2017 KHK határozat) 
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 Előterjesztette a Rendezvényszervező Csoport Civil Tér c. rendezvényén történő 

megjelenés tervezett költségvetését. 

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

(161./2017 KHK határozat) 

 

6. Mráz Márk beszámolt az előző EHK ülés menetéről. 

 

Előterjesztések: 

 Szabó Gábor előterjesztette a KHK informatikai eszközbeszerzéséről szóló 

előterjesztését. 

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

(162./2017 KHK határozat) 

 Mezey Mercedes előterjesztette a KHK irodai eszközbeszerzéséről szóló előterjesztését. 

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

(163./2017 KHK határozat) 

 

Egyebek: 

 Bernáth Gábor beszámolt róla, hogy a múlt héten szponzorációs stratégiáról szóló ülés 

volt. A PR kiadvány kidolgozása folyamatban van. 

 Illés Attila beszámolt róla, hogy Mentorülés volt az előző héten, ahol általános 

fejtágításra került sor az új gárdának. Folyamatban van a GT Times Gólyaszámának 

megtervezése. 

 Kiss Ádám beszámolt róla, hogy a múlt hét folyamán megrendezésre került az 

Instruktorgárda csapatépítő hétvégéje, ahol a Mestertábor programtervével kapcsolatban 

ötleteltek, illetve kitalálták a Mestertábor témáját is. 

 Berzy Dominika beszámolt róla, hogy az Alumni hétvége jelentkezése elindult. Holnap 

megrendezésre kerül a második PR ülés, ahol az OHV promócióról fognak beszélni. 

 

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

A következő ülés ideje: 2017. június 19. (hétfő) 18:00 óra, helye: WJK B201. 

 

Budapest, 2017. június 12. 

 

Szabó Gábor Máthé Izabella 
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Jegyzőkönyv-vezető Elnök 

 

 

Mellékletek: 

 Közéleti ösztöndíjpályázat eredmény 

 ÉPK-GTK Gólyahajó tervezett költségvetés 

 Gólyatábor tervezett költségvetés 

 Mestertábor tervezett költségvetés 

 KHK informatikai eszközbeszerzésének tervezett költségvetése 

 KHK irodai eszközbeszerzésének tervezett költségvetése 

 Rendezvényszervező Csoport Civil Tér c. rendezvényen történő megjelenésére 

vonatkozó támogatás 

 KHK és az alszervezetek közös csapatépítő délutánjának tervezett költségvetése 

 


