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Emlékeztető 

A KHK 2017. szeptember 25-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: 

 Beszámolt az előző heti Dékáni Tanács ülésen elhangzottakról. 

 Találkozott Koltai Tamás dékán úrral, ahol a Kari Tanács összetételének módosításairól 

és az új kari struktúra kialakításáról egyeztettek. 

 Beszámolt róla, hogy Margitay Tihamér lemondott a szenátusi tagságáról. 

 Elmondta, hogy Varga Ferencet delegált az Egyetemi Hallgatói Képviselet a kari 

Doktorandusz Képviselet tisztújítására. 

 

2. Belső Benita beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről: 

 Hallgatói kérvényeket bírált Máthé Izabellával. 

 Kiosztásra került a tanulmányi ösztöndíj, melynek a kifizetéséhez szükséges 

dokumentációt elküldte a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságba. 

 Kedvezményes tanulmányi kérvényeket és nem saját hibás tantárgyfelvételi kérvényeket 

bírált Lógó Emmával. 

 Találkozott Lógó Emmával, ahol a kari oktatási ügyekkel kapcsolatban egyeztetettek. 

 Beszámolt róla, hogy lezárult a 400+ ösztöndíjprogram pályázati időszaka. A tavalyihoz 

képest egy kicsivel nőtt a beérkezett pályázatok száma. 

 Oktatási Bizottsági ülésen tantárgyi adatlapokat véleményeztek a bizottság tagjaival. A 

munkát a héten folytatni fogják. 

 Külső Oktatási Bizottsági ülés lesz a héten.  
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 Folyamatban van a kari alapszakos ZH naptár összeállítása, a héten elkészül és 

kiküldésre kerül a hallgatóknak. 

 A KHK által szervezett tanulmányi verseny előkészítése folyamatban van, a jelentkezés 

elindul. 

 

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

 A szociális pályázatok beadott fellebbezéseinek elbírálása holnap lesz, ami miatt kérte 

a Kari Diákjóléti Bizottság tagjait, hogy egyeztessenek új időpontot.  

 A Szakmai Kari BME ösztöndíjpályázatok leadási határideje a mai napon lejár. 

 Felhívta a KHK figyelmét, hogy az Önköltségcsökkentési kérelmek határideje a héten 

lejár. 

 

4. Mráz Márk beszámolt a kollégiumot érintő ügyekről: 

 A várólistán lévő hallgatók értesítése és beköltözése folyamatosan megy. 

 A vonalhúzó rendszer tesztelése zajlik, elméletileg szeptember végéig meg kellene 

történnie a rendszer teljes átadásának. 

 A kollégiumi parkoló kapujának felújításán dolgozott, mivel a KHK elektromos kaput 

szeretne beszereltetni. 

 

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

történtekről: 

 Előterjesztette a Gólyahét c. rendezvény végleges költségvetését. 

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

 (198./2017 KHK határozat) 

 Előterjesztette a Gólya- és Mestertábor végleges költségvetését. 

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

(199./2017 KHK határozat) 

 A Gólyabál szervezése folyamatban van, helyszínbejárásokon vesznek részt, illetve a 

Műegyetemi Hallgatói Kft. ügyvezetőjével egyeztetnek a fellépőkről. 

 

6. Mráz Márk beszámolt az előző EHK ülés óta történtekről.  

 Beszámolt az előző EHK ülésen elhangzottakról. 

 

Előterjesztések: 

 Berzy Dominika előterjesztette a GT Times szerkesztőségi pályázat eredményét. 

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

(200./2017 KHK határozat) 
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 Szabó Gábor előterjesztette az Internetszolgáltató személyzet bérezését 2017 őszi 

félévre. 

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

(201./2017 KHK határozat) 

 

Egyebek: 

 Berzy Dominika beszámolt róla, hogy az Egyetemi Nyílt napról szóló megbeszélésen 

vett részt. Ismertette az elhangzottakat. 

 Nagy Benjámin beszámolt a Sportnap szervezéséről. Kérte a KHK-t, hogy a képviselők 

segítsenek a kitelepülésben. 

 Boros Gergő beszámolt róla, hogy véleményezésre felküldte a GTK HÖK Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítási javaslatát. Kérte, hogy a KHK véleményezze a 

módosítási javaslatokat. 

 Bernáth Gábor beszámolt róla, hogy a Félévfelező buli c. rendezvény szervezése 

rendben zajlik, elkészült a Facebook esemény. 

 Illés Attila beszámolt róla, hogy egyeztetett Orbán Balázzsal a Műegyetemi Hallgatói 

Kft. részéről az Uszibuli c. rendezvényről. Az előszervezés folyamatban van, a 

jegyértékesítés a héten elindul. 

 Belső Benita beszámolt róla, hogy az Érdekel a HK c. beszélgetéssorozat eseményei 

október 3-án és 18-án lesznek. Kérte a KHK-t, hogy vegyenek részt az eseményeken. 

 Réti Tamás tájékoztatta a KHK-t, hogy a Gólyatanács szerdánként lesz este 8 órától. 

 Szabó Gábor beszámolt róla, hogy az Alumni múltidéző iszogatás c. esemény 

szervezése folyamatban van. 

 Máthé Izabella beszámolt róla, hogy a KHK továbbképző hétvége emlékeztetőjét 

felküldi, illetve elkészíti a HK-sok feladatait tartalmazó táblázatot, a feladatok 

határidejeivel.  

o Felhívta a KHK figyelmét, hogy a GTK HK tudásbázisának frissítéséről szóló 

ülést október 5-én tartja a KHK.  

o Tájékoztatta a KHK-t, hogy október 9-én, Illés Attila csapatépítő estet szervez, 

ahol mindenkinek kötelező a részvétel.  

o Megkérdezte, hogy van-e a KHK-ban valaki, aki érdeklődik a Kari Tisztújító 

Szavazás és Fórum megszervezése iránt érdeklődik. Boros Gergő jelentkezett. 

A KHK 13/0/0 arányban támogatta, hogy Boros Gergő legyen az esemény főszervezője. 

(202./2017 KHK határozat) 

 

 

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

A következő ülés ideje: 2017. október 2. 18 óra, helye: Wigner Jenő Kollégium B201 
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Budapest, 2017. szeptember 25. 

 

Szabó Gábor Máthé Izabella 

Jegyzőkönyv-vezető Elnök 

 

 

Mellékletek: 

 Gólya- és Mestertábor végleges költségvetés 

 Gólyahét c. rendezvény végleges költségvetés 

 GT Times szerkesztőségi pályázat eredmény 

 Informatikai szolgáltató személyzet bérezése 2017 őszi félévre 

 


