
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. január 11.-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Dibó Zoltán, Esze Ágnes, Keresztes Péter, Paragi Miklós, Bózsvári Gábor, Hülber 

Attila, Boros Vazul, Laczkó Gábor, Koczkás Kornél, Bohák András,  Paráda Gábor , Nagy 

Roland, Orbán Balázs, Ambrózi Gergely, Komáromy Dániel 

Késett: Maszlavér Gábor 

Vendég: Fejes Róbert 

 

Napi ügyek: 

 

2.1 Fejes Róbert, a Neptun üzemeltetés új vezetője tájékoztatta az EHK-t jövőbeni terveiről a 

tervezett átalakításokról, valamint az aktuális kérdésekről, többek között a  beiratkozás 

menetéről, az index leadásról, a harmadik ismétlővizsga kérdéséről, valamint az intézményi 

fülről a neptunban. 

2.2 Dibó Zoltán beszámolt az operatív értekezleten elhangzottakról: elmodta, hogy Veres Gábor 

is részt vett a megbeszélésen vendégként, a tavaszi állásbörzével kapcsolatban, valamint hogy 

áttekintették a két napos kihelyezett operatív értekezlet programát. 

2.3 Dibó Zoltán elmondta, hogy Paragi Miklóssal valamint Németh Ádámmal részt vett egy 

egyeztetésen Rózsás Péter gazdasági és műszaki főigazgatónál. Elmodta, hogy az 

egyeztetésen szó volt a Goldmann projekt állásáról, mellyel kapcsolatban elhangzott, hogy 

készülnek a végleges tervek, valamint szó volt a kollégiumi termekről, melyek bérleti díja 

nem változik a 2006-os évhez képest. 

2.4 Dibó Zoltán elmondta, hogy hétfőn Paragi Miklóssal volt egy megbeszélésen Andor 

Györggyel, aminek témája a TJSZ volt. 

2.5 Nagy Roland beszámolt az oktatási területen történtekről: elmondta, hogy a neptunban 

továbbra is több probléma van, melyeket próbálnak megoldani, valamint hogy az Erste bank 

rendszerének hibája miatt néhány hallgatónak problémája lett az tandíj adóigazolásával. 

2.6 Paragi Miklós beszámolt  kollégium és juttér területen történtekről: elmondta, hogy a 

hallgatói normatíva összege 116500 Ft, így módosítani kell a Kármán Tódor kollégium 

kollégiumi díját, melynem maximális összege a normatíva 10 %-a. Az EHK 11 szavazattal a  



 

 

11500 Ft-os díjat támogatta. Elmondta továbbá, hogy Szabó Gábor, a kollégiumok 

főigazgatója kérte az EHK írásos véleményét a Schönherz Zoltán és Kármán Tódor 

kollégiumokkal kapcsolatos költözések időzítéséről. Bohák András kérésére az EHK 

ellenőrzi a kollégiumokban lévő férőhelyekről készült felmérés adatait. 

2.7 Keresztes Péter beszámolt a gazdasági területen történtekről: elmondta, hogy szerdán lesz 

belső gazdasági bizottság, valamint jövő héten egyetemi gazdasági bizottság. Elmodta 

továbbá, hogy február 14. 12.00.00-ig várja a karok egységes formátumú beszámolóit a 2006-

os évről. 

2.8 Maszlavér Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről: elmondta, hogy volt választmányi 

ülés, melyen szó volt a kormányrendelet tervezetről, valamint hogy a következő közgyűlés 

időpontja 2007. február 17. 

2.9 Orbán Balázs felhívta az EHK figyelmét az Országo Labdarúgópálya Létesítési programra. 

2.10 Az EHK 16: 0: 0 arányban megszavazta, hogy az EHBDT-be delegált tag Rapp Ákos helyett 

Bózsvári Gábor. 

 

 

 

 

Következő EHK ülés:                              2007. január 18. (csütörtök)              18.00 

Belső gazdasági bizottsági ülés:             2007. január 17.  (szerda)                   13.00 

Egyetemi gazdasági bizottsági ülés:      2007. január 19.  (péntek)                    8.00  

 

Határidők: 

Kari gazdasági beszámolók:                                 2007. február 14. (szerda)         12.00 

Demján Sándor ösztöndíj határideje HK-knak:    2007. február 20. (kedd) 

 

 

 Esze Ágnes Dibó Zoltán 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2006. január 15. 

 


