
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. február 15.-én tartott üléséről 

 

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

Attila, Boros Vazul, Koczkás Kornél, Paráda Gábor, Nagy Roland, Orbán Balázs, Ambrózi 

Gergely, Maszlavér Gábor, Laczkó Gábor 

Késett: Bohák András, Komáromy Dániel 

 

Napi ügyek: 

 

1.1 Dibó Zoltán beszámolt a pénteki operatív értekezletről: elmondta, hogy szó volt a készülő 

egyetemi költségvetésről, valamint az egyetemi óvoda fenntartási költségeiről. 

1.2 Dibó Zoltán beszámolt a hétfői operatív értekezleten elhangzottakról: elmondta, hogy szó volt 

a tüskecsarnokról, valamint a következő Szenátusra kerülő kari szmsz-kről.   

1.3 Dibó Zoltán elmondta, hogy Veres Gábor a Diákközpont igazgatója lemondott, valamint hogy 

jelenleg megbízott igazgatóként Fortuna Zoltán vezeti a szervezetet. 

1.4 Nagy Roland elmondta, hogy Jobbágy Ákostól kapott levelet melyben TVSZ-ről szóló 

további egyeztető tárgyalásokat kezdeményez. 

1.5 Paragi Miklós előterjesztette hallgató gondnok, valamint kollégiumi mentor pályázat kiírását, 

melyet az EHK 16: 0: 0 arányban elfogadott. Az EHK 14 szavazattal megszavazta, hogy a 

Demján Sándor kiegészítő szociális ösztöndíj odaítélésekor az egységes pontozás alapján 

kialakuló rangsorban az első 1000 helyet elfoglaló fő kapja a támogatást. Elmondta továbbá, 

hogy az alapítvány a pályázatok közül kiválaszt nyolc darabot, melyet egy megbízott könyvelő 

csoport ellenőriz. 

1.6  Az EHK 16: 0: 0 arányban elfogadta a pályázati bizottság javaslatát a Szingapúri pályázat 

elbírálására. 

 

 

 

 

 



 

 

1.7 Orbán Balázs elmondta, hogy készül egy felmérés az egyetemi sportlétesítményekről. 

Elmondta továbbá, hogy megállapodás született a Mafc és a Dik között, mely szerint az 

egyetem a Hauszmann utcai sporttelepet 70%-os kedvezménnyel veheti igénybe, valamint hogy 

az egyetemi sportnap időpontja, melynek fővédnöki tisztjére Dibó Zoltánt kérték fel, 2007. 

február 28. Az egyetemi kosárlabda bajnoksággal elmondta, hogy hétfőn lesz a következő 

meccs, melyre mindenkit meghívott. 

1.8 Koczkás Kornél elmondta, hogy folynak a megbeszélések a Zöld kör Szmsz-éről. 

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

ülés, ahol szó volt a 2007-es év tervezett költésgvetéséről, valamint a 2006-os év költségvetési 

beszámolójáról. Elmondta továbbá, hogy egy most született rendelet szerint a kismamák 

mentességet kapnak a FER fizetése alól.  

1.10 Koczkás Kornél ismét jelezte, hogy Komáromy Dánielen kívül kéri még egy EHK-s 

jelentkezését az építészmérnöki kar hallgató képviseletének továbbképzési hétvégéjére. 

 

     

Egyetemi gazdasági bizottsági ülés         2007. február 17. (péntek)                 8.00 

Külső oktatási bizottsági ülés                  2007. február 19. (hétfő)                   14.00 

Oktatási dékánhelyettesi megbeszélés    2007. február 20. (kedd)                   16.15 

Belső gazdasági bizottségi ülés                2007. február 7. (csütörtök)              16.00 

Következő EHK ülés:                               2007. február 22. (csütörtök)           18.00 

 

Határidők: 

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

 

 

 

 Esze Ágnes Dibó Zoltán 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

 

Budapest, 2006. február 19. 

 


