
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. június 7.-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Dibó Zoltán, Esze Ágnes, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter, Orbán Balázs, Komáromy 

Dániel, Hülber Attila, Bohák András, Angyal Róbert, Laczkó Gábor, Ambrózi Gergely, Koczkás 

Kornél, Boros Vazul 

Kimentését kérte: Nagy Roland, Keresztes Péter 

 

Napi ügyek: 

 

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

felvételi illetve a doktori szabályzatról, valamint a tudásközpontok SzMSz-ről. 

1.2 Dibó Zoltán elmondta, hogy részt vett a Jó tanuló jó sportoló díj átadásán. 

1.3 Bohák András elmondta, hogy Nagy Rolanddal részt vett Jobbágy Ákosnál egy 

egyeztetésen, melynek témája a készülő TVSZ volt. 

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

beérkeztek a kari igények a nyári 2% terhére, a beérkezett igényeket az EHK 13: 0: 0 arányban 

elfogadta. Elmondta továbbá, hogy elkészültek a kari igények a Schönherz Zoltán kollégium 

PPP-s felújításával kapcsolatban, valamint hogy folynak a tárgyalások a Hérosz Zrt. vezette 

konzorciummal. Az EHK áttekintette a TJSZ-t, majd több változtatással 12: 0: 1 arányban 

elfogadta. Elhangzott továbbá, hogy a villamosmérnöki illetve gépészmérnöki kar hallgatói 

képviseletének két hét áll rendelkezésére a Kármán Tódor kollégium házirendjének 

véleményezésére. Paragi Miklós kérte a karokat, hogy 2007. június 14-ig küldjék meg, hogy 

melyik kollégiumba hány kollégiumi mentor illetve hallgató-gondnok helyet, illetve milyen 

feladatkört szeretnének pályáztatni. 

1.5 A gépészmérnöki illetve építészmérnöki kar hallgatói képviselete részéről elhangzott, hogy 

továbbra is várják az álláspontot a tavaly tőlük elvont összeg hollétéről.  

1.6 A gépészmérnöki kar jelezte, hogy a Terminus net kiépítéséről szóló számla az EHK irodában 

is iktatásra került. 

 

 



 

 

1.7 Az EHK 13: 0: 0 arányban elfogadta a HÖK gazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos 

irányelvekről készült agyagot, mely a csütörtökön 17.00-kor kezdődő HÖK elnöki megbeszélés 

témája is lesz. 

1.8 Laczkó Gábor előterjesztette a Best kérését az EHK felé, mely szerint a nyáron megrendezésre 

kerülő táboruk külföldi résztvevőinek a kollégiumi díj kedvezményes áron legyen felszámítva. 

Az EHK 13: 0: 0 arányban támogatta, hogy a kérdéses hallgatók a BME-s hallgatóknak 

érvényes díjon kapjanak elhelyezést. 

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

melyen a készülő törvényjavaslatról volt szó. 

1.10  Boros Vazul elmondta, hogy volt megbeszélés a BME EFOTT-on való részvételéről, valamint 

hogy szerdán 18. 00- kor ismét lesz. 

 

 

 

 

 

 

Következő EHK ülés:                              2007. június 14. (csütörtök)           18.00 

 

 

 

 

 

 

 Esze Ágnes Dibó Zoltán 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

 

 

 

Budapest, 2006. június 12. 

 


