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 Emlékeztető 

A KHK 2020. május 4-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berta Roland, Bódig Péter, Boros Gergő (késett, megérkezett 18:02), Gáll Zsófia, 

Korom Dorina, Kovács Kristóf, Madácsi Dorina, Merkei Dóra, Mráz Marcell, Pecze Imre Levente, 

Pusztay Botond, Szabadi Lilla, Szénási András Szilárd, Stubán Dóra, Seres Viktória 

Kimentést kért: - 

 

 

Napirend előtt: 

• Merkei Dóra kérte a GTK HK tagjait, hogy jelezzék, hogy rendelkeznek- e aktív hallgatói 

jogviszonnyal a GTK-n.  

Egységesen mindenki nyilatkozott, hogy rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal a BME GTK-n.  

• Merkei Dóra kérte, hogy a GTK HK tagjai jelezzék, hogy elfogadják-e a KHK ülésének 

napirendi pontjait.  

Egységesen mindenki nyilatkozott, hogy elfogadja a KHK ülésének napirendi pontjait.  

 

Napirendi pontok: 

1. Merkei Dóra előterjesztette az előző ülés emlékeztetőjét.  
A KHK az előterjesztést 15/0/0 arányban elfogadta.  

(81./2020 KHK határozat) 

2. Merkei Dóra beszámolt az elnöki ügyekről:  

• Beszámolt a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos tevékenységeiről, az ezzel 

kapcsolatos egyeztetésekről. 

• Beszámolt a OTRS rendszerrel kapcsolatos frissítésekről és a más kari hírlevelek 

kezeléssel kapcsolatos problémákról. 

• Beszámolt a Dékáni Tanács történéseiről, melyen főkent a költségvetésről, illetve 

záróvizsgák lebonyolításának rendjéről esett szó. 

• Beszámolt a Kari Tanács történéseiről, melyen a költségvetés beszámolóról és 

kitüntetésekről esett szó. 

• Beszámolt az Elnöki értekezlet történéseiről, ahol a Kari Hallgatói Képviseletet 

érintő legfontosabb információkról esett szó. 

• Felhívta a Képviselet figyelmét, hogy a beszámolási határidő 2020.05.09 23:59. 

3. Boros Gergő és Pecze Levente beszámoltak az előző EHK ülés óta történtekről 

• Beszámoltak az Egyetemi Hallgatói Képviselet aktuális feladatairól, az elmúlt 

ülések történéseiről és szavazásairól. 

4. Gáll Zsófia beszámolt az Oktatási Bizottságot érintő ügyekről: 
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• Beszámolt a kari oktatási ügyeket érintő legfontosabb aktualitásokról, a beérkezett 

hallgatói megkeresésekről. 

• Beszámolt a diplomák kiadásának új rendjéről, az ügyintézés menetéről. 

• Elmondta, hogy Külső Oktatási Bizottsági ülésen vett részt, ahol többek között a 

Diplomák kiadásáról, a Videotóriumról és a tárgygráf elkészítéséről esett szó. 

• Beszámolt a felvételi folyamat tervezett módosításairól. 

5. Stubán Dóra beszámolt a Kari Diákjóléti Bizottságot érintő ügyekről: 

• Beszámolt a pályázatok terén történt változásokról, várható változásokról. 

• Figyelmeztette a Képviseletet a közöljövőben záruló pályázatok leadási határidejére. 

• Beszámolt a Kar Kiváló Hallgatója pályázat aktualitásairól. 

• Elmondta, hogy Külső Pályázati Bizottsági ülésen vett részt, ahol többek között a 

jegyzetírói pályázatról esett szó. 

6. Pusztay Botond beszámolt a Kollégiumot érintő ügyekről: 

• Tájékoztatta a Képviseletet a Külső Kollégiumi Bizottság aktuális feladatairól. 

• Elmondta, hogy a kollégiumokba érkező csomagok kezelésében változásokat 

eszközöltek. 

7. Madácsi Dorina és Kovács Kristóf beszámoltak a rendezvény(ek) területén 

történtekről:  

• Beszámoltak a jövőben tervezett események lehetőségeiről. 

Előterjesztések: 

• Pecze Levente előterjesztette a Mentorgárda kiválasztó folyamat elsőkörös eredményét. A 

KHK az előterjesztést 15/0/0 arányban támogatta. 

(82./2020 KHK határozat) 

Egyebek: 

• Szabadi Lilla tájékoztatta a KHK tagjait, hogy Külügyi Testületi ülésen vett részt, ahol 

többek között Erasmusszal kapcsolatos információkról esett szó. 

• Szénási András tájékoztatta a KHK tagjait az Instruktorgárda pályázat aktuális állapotáról.  

• Korom Dorina beszámolt a tanulmányi csoportok frissítéséről. Elmondta, hogy Egyetemi 

Szociális Bizottsági ülésen vett részt. Beszámolt a PR és szponzor felelősi posztjával 

kapcsolatos teendőkről. 

• Pecze Levente beszámolt a Mentorgárda kiválasztó folyamattal kapcsolatos 

aktualitásokról. 

• Bódig Péter beszámolt a kari imázsvideó projekt részleteiről. 

• Merkei Dóra figyelmeztette a Hallgatói Képviseletet a határidők betartására. 

• Stubán Dóra beszámolt a Neptunon keresztül zajló pályázással kapcsolatos legfontosabb 

információkról, az eddig felmerült problémákról. 
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• Seres Viktória beszámolt a Sportszervező Csoport online formában lezajló eseményeiről 

és az aktuális feladatairól. 

 

Az ülés időtartama: 3 óra 10 perc (18:00-21:10) 

A következő ülés időpontja: 2020.05.18. 

2020.05.04. 

Mráz Marcell Merkei Dóra 

Emlékeztető vezető Elnök 

 

Mellékletek: 

• 2020.04.20. KHK ülés emlékeztető 

• Napirend_2020_05_04 

• Mentorgárda kiválasztó folyamat elsőkörös eredménye 


