
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. január 25.-én tartott üléséről 

 

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

Attila, Boros Vazul, Koczkás Kornél, Bohák András,  Paráda Gábor , Nagy Roland, Orbán 

Balázs, Ambrózi Gergely, Komáromy Dániel, Maszlavér Gábor, Laczkó Gábor 

Késett: Bohák András  

Vendég: Medveczki Gábor, Mohi Áron 

 

Napi ügyek: 

 

2.1 Mohi Áron, a gépészmérnöki kar hallgatói képviseletének elnöke elmondta, hogy a hallgatói 

képviseletük arra kéri az EHK-t, tárgyalja újra a Kármán Tódor Kollégiumra vonatkozóan 

megállapított kollégiumi díj összegét. 

2.2 Az EHK áttekintette a 2007. január 30-i Szenátus napirendi pontjait: a BME KTH igazgatói 

megbízásának ellátására kiírt pályázatot, a BME Intézményfejlesztési tervét, a Gazdasági és 

Műszaki Főigazgatóság, az Oktatási Igazgatóság, a Stratégiai Igazgatóság, a Gazdasági és 

Társadalomtudományi Kar, valamint az Építőmérnöki Kar Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, a Csáky Frigyes emlékére állítandó szoborról szóló előterjesztést, valamint a 

Térítési és Juttatási Szabályzatot. Bohák András jelezte, hogy nem tud részt venni a 

Szenátuson, így az EHK 15: 0: 1 arányban támogatta, hogy Koczkás Kornél helyettesítse őt. 

2.3 Dibó Zoltán beszámolt az operatív értekezleten elhangzottakról: elmondta, hogy szó volt a 

felvételi tájékoztatóhoz készült módosításokról. 

2.4 Nagy Roland beszámolt az oktatási területen történtekről: elmondta, hogy volt Belső Oktatási 

bizottsági ülés, melyen a készülő TVSZ-ről volt szó, valamint hogy a következő külső 

oktatási bizottsági ülésen, melynek várható ideje a tavaszi regisztációs hét, a karokkal is 

egyeztetnek a témában. Ezzel kapcsolatban kérte a karokat, hogy az ülés előtt írásban küldjék 

el javaslataikat, véleményüket. 

 

 

 



 

 

2.5 Nagy Roland elmondta, hogy a héten részt vett az oktatási dékánhelyettesi ülésen valamint az 

Egyetemi Oktatási bizottság ülésén. Elmondta, hogy szó volt a szabadon választható tárgyak 

kérdéséről, valamint a beiratkozásról. Elhangzott továbbá, hogy a Központi Tanulmányi 

Hivatal oldaláról lekerül a vizsgán nem megjelenés, illetve a jegybeírás díja, ezek a díjak 

ebben a félévben nem változnak az előzőekhez képest. 

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

vett a kollégiumi igazgatóhelyettesi megbeszélésen, ahol elhangzott, hogy a férőhelyekre kiírt 

közbeszerzés győztese a Hotel Góliát. Elmondta továbbá, hogy az ELTE-BME közös 

kollégium meghiúsult a magas költségek miatt. Az EHK áttekintette a kollégiumi helységek 

bérleti díjairól szóló táblázatot. 

2.7 Keresztes Péter beszámolt a gazdasági területen történtekről: az EHK 15: 1: 0 arányban 

elfogadta a HK-továbbképzési pályázat kiírását, valamint 15: 0: 1 arányban a DSK-k 

támogatására készült javaslatot. 

2.8 Kockás Kornél elmondta, hogy folynak az egyeztetések a Zöld Kör Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról. 

2.9 Maszlavér Gábor a HÖOK -kal kapcsolatban elmondta, hogy hétfőn lesz választmány. 

2.10 Medveczki Gábor tájékoztatta az EHK-t, a hallgatókat érintő utazáskedvezmények terén elért 

eredményekről. Elmondta továbbá, hogy a HÖOK következő közgyűlése 2007. február 17-én 

lesz Dunaújvárosban.  

 

Következő EHK ülés:                              2007. február 1. (csütörtök)              18.00 

 

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 29. 

 


