
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. május 31.-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, Koczkás Kornél 

Késett: Boros Vazul 

Vendég: Medveczki Gábor  

 

Napi ügyek: 

 

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

a május 29-ei Szenátus napirendi pontjairól. 

1.2 Dibó Zoltán elmondta, hogy részt vett Szabó Tibor főtitkárnál a doktori szabályzatról szóló 

egyeztetésen. 

1.3 Dibó Zoltán elmondta, hogy folyik az egyeztetés a Heros Zrt. vezette konzorciummal a 

Schönherz Zoltán kollégium folyamatban lévő PPP felújításáról, illetve az üzemeltetésről.  

1.4 Nagy Roland beszámolt az oktatási területen történtekről: elmondta, hogy folynak az utolsó 

egyeztetések a készülő TVSZ-ről, valamint hogy részt vett a Kth. hivatalvezetői értekeztleten, 

melyen szó volt a reghétről, a tantárgyszűrő időpontjáről, valamint elhangzott hogy már 

mindkét képzésben elkezdődött a tantárgyfelvételi időszak. Nagy Roland elmondta továbbá, 

hogy június 1. az utolsó ösztöndíjkorrekciós lista feltöltésének határideje.  

1.5 Paragi Miklós beszámolt a kollégium és juttér területen történtekről: kérte továbbá a karokat, 

hogy június 4. 12.00 ig véleményezzék a kollégiumi mentorok, hallgató-gondnokok 

feladatköreiről készült anyagot, június 6 12.00-ig a készülő TJSZ-t. Elmondta továbbá, hogy a 

nyári férőhelyek esetében a kollégiumok gondokainál lesz a jelentkezéshez szükséges 

nyomtatvány, illetve hogy túljelentkezés esetén az illetékes kari hallgatói képviselet dönt a 

felvételről, valamint hogy a férőhelyigénylések határideje június 11. Kérte továbbá a karokat, 

hogy a hallgatói képviseletek csütörtök délig jelezzék a nyári 2% terhére szóló 

férőhelyigényüket. Az EHK 16: 0: 0 arányban elfogadta a 2007/08-as tanév karok közti 

kollégiumi férőhelyelosztását. 



 

 

1.6  Keresztes Péter elmondta, hogy részt vett az etikai bizottság ülésén. 

1.7 Keresztes Péter előterjesztését a Műhely formai változtatásairól az EHK 11 szavazattal 

támogatta. 

1.8 Az EHK 15: 0: 1 arányban elfogadta Orbán Balázs előterjesztését a Jó tanuló jó sportoló 

ösztöndíj elbírálásáról. 

1.9 Medvecki Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről: elmondta, hogy elindult a Hallgató 

ügyvédje névre hallgató jogsegélyszolgálat, valamint hogy a HÖOK új irodába költözött. 

  

 

 

 

 

Következő EHK ülés:                              2007. június 7. (csütörtök)           18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 Esze Ágnes Dibó Zoltán 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

 

 

 

Budapest, 2006. június 4. 

 


