
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. május 24.-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Dibó Zoltán, Esze Ágnes, Keresztes Péter, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter, Nagy 

Roland, Orbán Balázs, Komáromy Dániel, Hülber Attila, Bohák András, Angyal Róbert, Laczkó 

Gábor, Ambrózi Gergely 

Kimentését kérte: Boros Vazul, Koczkás Kornél 

 

Napi ügyek: 

 

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

május 29-i Szenátus napirendi pontjairól. 

1.2 Dibó Zoltán beszámolt a Papucsos értekezletről, ahol beszámolója szerint a Doktori 

Szabályzatról volt szó, valamint a Gazdasági Tanács üléséről, melyen szó volt a képzési 

hozzájárulásokról, valamint a Q épületről. 

1.3 Az EHK áttekintette a 2007. 05. 29-i Szenátus napirendi pontjait: a javaslatot a Magyar 

Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetés adományozásáról, a BME 2006. évi 

szöveges beszámolóját, a Gépészmérnöki Kar szervezeti átalakításáról szóló anyagot, a 

szoborállítási javaslatot Heller László emlékére, a TTK Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását, a beszámolót a TDK tevékenységről. Ezen kívül a Q épülettel kapcsolatos 

anyagot, a 2006. évi HÖK támogatásról készült beszámolót, a javaslatot az Egyetemi 

gyermekjóléti intézményekről, a kérelmet az Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök 

Msc létesítésére, valamint a saját javaslatokat, a HÖK Alapszabály módosítását valamint a Pro 

Juventute díjat. 

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

dékánhelyettesi ülésen, ahol a TVSZ-ről volt szó. Az EHK 5: 8: 1 arányban nem támogatta azt 

a javaslatot, mely szerint hallgató elbocsátható legyen, ha egy bizonyos vizsgás tárgyból a 

három félév alatt igénybevehető vizsgaalkalmak segítségével sem tudja azt teljesíteni. 

1.5 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok és Juttatások térítések területén történtekről: 

elmondta, hogy az EHK által elfogadott nyelvvizsgadíj visszatérítésről szóló anyagban néhány 

kisebb módosításra volt szükség. Az EHK az új előterjesztést 14: 0: 0 arányban elfogadta. Az 

EHK áttekinette a készülő TJSZ több kérdéses pontját, melyekkel kapcsolatban további 

megbeszélés szükséges. Paragi Miklós kérte a karokat, hogy hivatalos levélben közöljék, hogy 

a  2006/07-es tanév őszi félévére vonatkozóan hány Kollégiumi Mentor illetve Hallgató-

Gondnok helyet kívánnak pályáztatni. 

1.6 Dibó Zoltán elmondta, hogy a Balatonlellei tábor nyári bérlésére kiírt pályázat határideje 

május 28. 

1.7 Az EHK 11 igen szavazattal elfogadta, hogy a 2006/07 –es tanév őszi félévének kollégiumi 

férőhely szétosztásakor a költségtérítéses hallgatók létszáma 0,1-szeres szorzóval legyen 

figyelembe véve, valamint 11: 0: 3 arányban azt, hogy a Hotel Terminusban 196 hely nem 

automatikusan a VIK-hez kerül belső férőhelyként. Ezen férőhelyek helyett a Tétényi úti 

kollégiumban lévőket kapják. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.8 Paragi Miklós kérte a karokat, hogy a nyári, hallgatói képviseleteknek ingyen biztosított 

férőhelyre javasolt személyek névsorát, valamint a karon nyári kollégiumi férőhelyre igényt 

tartó hallgatók létszámát az EHK -nak küldje meg. 

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

ülés, ahol az EFOTT szervezésében tervezett változásokról volt szó. 

1.10  Az EHK 14: 0: 0 arányban elfogadta az Egyetemi Öntevékeny Csoportok részére kiírt 

pályázatot. 

1.11  Az EHK 12: 0: 2 arányban támogatta a Bécsi Műszaki Egyetemre való féléváthallgatásra kiírt 

pályázat elbírálását, a javasolt nyerteseket. 

1.12  Orbán Balázs elmondta, hogy részt vett a MAFC közgyűlésén. 

  

 

 

 

 

 

Következő EHK ülés:                              2007. május 24. (csütörtök)           18.00 

 

Belső Gazdasági bizottsági ülés:             2007. május 23. (szerda)                16.00 
 

 

 

 

 

 

 Esze Ágnes Dibó Zoltán 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2006. május 21. 

 


