
 

 
 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. február 22.-én tartott üléséről 

 

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

Attila, Koczkás Kornél, Paráda Gábor, Nagy Roland, Orbán Balázs, Ambrózi Gergely, Laczkó 

Gábor, Bohák András, Komáromy Dániel 

Vendég: Fortuna Zoltán, Fejes Róbert 

Kimentését kérte: Boros Vazul, Maszlavér Gábor 

 

Napi ügyek: 

 

 

1.1 Fortuna Zoltán, a Diákközpont megbízott igazgatója tájékoztatta az EHK-t terveiről, az előtte 

álló feladatokról.  

1.2 Fejes Róbert a neptun üzemeltetés vezetője tájékoztatta az EHK-t a neptunnal kapcsolatos 

problémák megoldásának alakulásáról, a lehetőségekről, a problémákról. Beszámolt továbbá a 

jövőbeni feladatokról, melyek javítani fogják a rendszer működését: elmondta, hogy többek 

között tervben van egy belső hibabejelentő rendszer kialakítása, a mintatantervek ellenőrzése. 

Felmerült problémaként, hogy a kari hallgatói képviseletek hibás adatszolgáltatás miatt olyan 

lista alapján osztottak ösztöndíjat, melyben nem csak a jogosultak szerepeltek. Az EHK ezzel 

kapcsolatban úgy határozott, hogy a problémát minden kar saját hatáskörben oldja meg, majd 

hétfő 8. 00 -ig feltölti a kifizetési listát a megfelelő szerverre. 

1.3 Nagy Roland beszámolt az oktatási területen történtekről: elmondta, hogy részt vett egy 

megbeszélésen Kövesi János rektorhelyettes úrral és Jobbágy Ákossal, melynek témája a 

TVSZ volt. Elmondta továbbá, hogy volt külső oktatási bizottsági ülés, valamint oktatási 

dékánhelyettesi megbeszélés, melyen Kövesi János tájékoztatta a résztvevőket a Diákközpont 

vezetésében bekövetkezett változásról, valamint megalakult egy bizottság, melynek feladata a 

szabadon választható tárgyak felvételének kidolgozása.  

1.4 Nagy Roland beszámolt továbbá a KTH hivatalvezetői értekezletről, melyen szó volt a 

neptunon történt hibás jegybeírásokról, a megajánlott jegyek körüli problémáról. Kérte továbbá 

a karokat, hogy hirdessék, hogy 2007. március 23-ig van lehetőség a neptunban lévő jegyek 

javítására, illetve pótlására. Tájékoztatta továbbá az EHK-t, hogy anyagi fedezet hiánya miatt 

szünetel a nyelvvizsgadíj visszatérítés. 

 



 

1.5  Az EHK áttekintette a hétfői szenátus napirendi pontjait: a javaslatot „Az Egyetemért” 

kitüntetés, az Eötvös József-díj, a Trefort Ágoston-díj, A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett, 

valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikersztje és a Magyar Köztársasági Érdemrend 

lovagkeresztje kitüntetések adományozására, a beszámolót a 2006.évi költségvetés 

teljesítéséről és a javaslatot a 2007. évi költségvetésre. Az Építészmérnöki Kar, a 

Közlekedésmérnöki Kar, a Természettudományi Kar, valamint a Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Kar Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a szoborállítási javaslatot 

Heller Farkas Emlékére. Maszlevér Gábor valamint Hülber Attila jelezte hogy nem tud részt 

venni a szenátus ülésén, így az EHK 16: 0: 0 arányban támogatta, hogy őket Koczkás Kornél 

valamint Ambrózi Gergely támogassa.    

1.6 Dibó Zoltán beszámolt a pénteki operatív értekezletről: elmondta, hogy a hétfői szenátus 

napirendi pontjait tekintették át. 

1.7 Dibó Zoltán beszámolt a rektori értekezleten valamint a gazdasági tanácson elhangzottakról: 

elmondta, hogy az egyetem költségvetéséről volt szó mindkét bizottságon. 

1.8 Dibó Zoltán elmondta, hogy részt vett egy megbeszélésen Demján Sándorral. 

1.9 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumi és juttér területen történtekről: elmondta, hogy 

sikeresen lezajlott a Demján Sándor kiegészítő szociális ösztöndíj elbírálása. Az EHK 13: 0: 0 

arányban elfogadta a nyertes hallgatók listáját. Paragi Miklós ezzel kapcsolatban kérte a 

karokat, hogy megfelelő fellebezési időpont biztosítása mellett hirdessék az eredményt. 

1.10  Az EHK 13: 0: 0 arányban támogatta, hogy a Szingapúri pályázat egyik nyertese 

helyvisszamondása miatt üresedésre a pontozás szerinti következő helyezett kerüljön.  

1.11  Az EHK tárgyalta az Egyetemi Zöldkör Szmsz-t, de a mellékletek hiánya miatt az elfogadását 

egy héttel elhalasztotta. 

1.12 Az EHK 13: 0: 0 arányban elfogadta Orbán Balázs előterjesztését a tornatermek 2006/07-es 

tanév tavaszi félévi beosztásáról. 

1.13 Az EHK 13: 0: 0 arányban támogatta Orbán Balázs előterjesztését, melyben az EHK anyagi 

támogatását kérte a MAFC - BME jubileumi sportrendezvények egyik eseményére. 

 

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

 

 

 Esze Ágnes Dibó Zoltán 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

Budapest, 2006. február 26. 



 

 


