
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. április 12.-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Dibó Zoltán, Esze Ágnes, Keresztes Péter, Paragi Miklós, Koczkás Kornél, Paráda 

Gábor, Nagy Roland, Orbán Balázs, Ambrózi Gergely, Laczkó Gábor, Komáromy Dániel, Hülber 

Attila, Bohák András, Bózsvári Gábor, Boros Vazul 

Kimentését kérte: Maszlavér Gábor 

 

Napi ügyek: 

 

1.1 Dibó Zoltán beszámolt róla, hogy részt vett egy egyeztetésen a Kármán Tódor kollégiumban 

lévő helységek felhasználásáról, melyről már készül a megállapodás tervezet az EHK-felé. 

1.2 Dibó Zoltán elmondta, hogy a héten lesz Gazdasági Tanács ülés, melyen a tervek szerint az 

egyetem költségvetéséről lesz szó.  

1.3 Dibó Zoltán elmondta, hogy a Magyar Műszaki értelmiség napja 2007. május 5., melynek 

keretein belül a Parlament kongresszusi termében ünnepi ülésre kerül sor. Ezzel kapcsolatban 

kérte az EHK tagjait, hogy április 20-ig jelezzék résztvételi szándékukat. 

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

beérkeztek a karoktól a javaslatok a hallgató-gondnok, kollégiumi mentor posztokra. Az EHK a 

javaslatokat 15: 0: 0 arányban elfogadta. 

1.5 Szabó Mihály a KTH igazgatója levélben fordult az EHK-hoz az indexbe be nem íratott jegyek 

különeljárási díjáról. Az EHK azt a döntést hozta, hogy minden be nem írt jegy után fizetendő 

díjból 500 Ft kerüljön a KTH -hoz, valamint hogy 1, 2, 3, 4 be nem írt jegy után a hallgatói 

normatíva 1, 2, 5, 10%-át, míg 5 vagy annál több be nem írt jegy esetén a hallgatói normatíva 

30%-át kelljen a hallgatónak befizetni. 

1.6 Bózsvári Gábor előterjesztette az Egyetemi BME Ösztöndíjra jelöltek listáját. Az EHK 14 

igen szavazattal az ajánlott összegeket a díj súlyának kifejezése céljából az első kategória 

esetén havi 60000-Ft-ra, a második kategória esetén havi 30000-Ft-ra növelte, valamint Dibó 

Zoltán javaslatára azt a határozatot hozta, hogy a nyerteseknek az ünnepi Szenátuson kerüljön 

átadásra a díjról szóló oklevél.  

 



 

 

1.7 Boros Vazul előterjesztette a Kari Lap szabályzat tervezetét, mellyel kapcsolatban az EHK azt 

a határozatot hozta, hogy a szabályzat helyett a HÖK Alapszabályban rögzíti a kari lapokra 

vonatkozó elképzeléseket. 

1.8 Paragi Miklós kérte a karokat, hogy írásban jelezzék szándékukat, a 2000/2001-ben kezdettek 

utalásaival kapcsolatban. 

1.9 Paráda Gábor jelezte, hogy a Természettudományi karon tisztújító szavazás lesz, melyre 

EHK-s küldöttnek Bózsvári Gábor jelentkezett.  

1.10  Bózsvári Gábor jelezte, hogy a Közlekedésmérnöki karon tisztújító szavazás lesz, melyre 

EHK-s küldöttnek Paráda Gábor jelentkezett.  

 

 

     

Következő EHK ülés:                              2007. április  19. (csütörtök)           18.00 

 

 

 

 

 

 Esze Ágnes Dibó Zoltán 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2006. április 16. 

 


