
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. március 1.-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,  Komáromy Dániel 

Késett: Bohák András 

Kimentését kérte: Hülber Attila 

Vendég: Süveges Péter 

 

Napi ügyek: 

 

1.1 Süveges Péter előterjesztette a köztársasági ösztöndíj kiírását, melynek elfogadását az EHK 

további egyeztetésig elhalasztotta. 

1.2 Dibó Zoltán beszámolt a hétfői operatív értekezletről: elmondta, hogy többek között szó volt a 

felsőoktatási intézmények által készített Ftv. módosító javaslatról. 

1.3 Nagy Roland beszámolt az oktatási területen történtekről: elmondta, hogy volt belső oktatási 

bizottsági ülés, ahol a TVSZ volt a fő téma. 

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

hallgató gondnoki valamint kollégiumi mentori pályázatok kiírása még nem történt meg, 

valamint hogy folyik az egyeztetés az egyetem jogi osztályával ezügyben. Elmondta továbbá, 

hogy volt Külső Szociális Bizottsági ülés, ahol a férőhelyfeltöltésekről volt szó. Az EHK        

15: 0: 0 arányban úgy határozott, hogy 2007. március 9. 12.00- ig élhetnek a Demján Sándor 

ösztöndíjra pályázók felülvizsgálati kérelemmel, abban az esetben, ha eljárásbeli hiba történt. 

1.5 Az EHK 15: 0: 0 arányban elfogadta az Egyetemi BME ösztöndíj kiírását. 

1.6 Keresztes Péter elmondta, hogy a Terminus net körüli dolgok tisztázásáig nem történik meg az 

utalása annak az összegnek, melyet az EHK elfogadott. 

1.7 Koczkás Kornél elmondta, hogy folynak a megbeszélések a több egyetemi kör Szmsz-éről. 

 

 

 



 

 

 

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

ülés, ahol többek között szó volt az Ftv módosításra készült beadványokról. 

1.9  Boros Vazul tájékoztatta az EHK-t a kari lapokról készült felmérés eredményéről. 

1.10  Orbán Balázs elmondta, hogy megalakult a kari küldöttekből álló bizottság, mely az egyetem 

225. évfordulójának megünneplésére szervezi a programokat. 

1.11  Komáromy Dániel elmondta, hogy részt vett az építészmérnöki kar hallgatói képviseletének 

továbbképzési hétvégéjén, melyet tanulságosnak és eredményesnek talált. 

1.12  Maszlavér Gábor elmondta, hogy az építőmérnöki kar hallgatói képviselete 2007. március 

23-25-én tartja továbbképzési hétvégéjét. 

 

 

 

 

 

     

Következő EHK ülés:                              2007. március  14. (szerda)           12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 Esze Ágnes Dibó Zoltán 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2006. március 6. 

 


