
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. június 21.-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Dibó Zoltán, Esze Ágnes, Keresztes Péter, Paragi Miklós, Hülber Attila, Rozgonyi 

Eszter, Nagy Roland, Komáromy Dániel, Bohák András, Angyal Róbert, Laczkó Gábor, Ambrózi 

Gergely, Koczkás Kornél, Boros Vazul, Maszlavér Gábor 

Kimentését kérte:  Orbán Balázs 

Vendég: Szabó Zsolt, Medveczki Gábor 

 

Napi ügyek: 

 

1.1 Szabó Zsolt a Műhely főszerkesztője beszámolt a 2007-es első félévről, illetve tájékoztatta az 

EHK-t az újsággal kapcsolatos jövőbeni tervekről. 

1.2 Az EHK 14: 0: 1 arányban támogatta Szabó Imre Diáközpont igazgatóvá való kinevezését. 

1.3 Az EHK áttekintette a 2007. 06. 25-i Szenátus napirendi pontjait: az előterjesztéseket a TVSZ-

re, TJSZ-re, a doktori TVSZ-re, illetve több MSC szak indítási illetve alapítási kérelmére. 

Ezzel kapcsolatban 15: 0: 0 arányban elfogadtuk a TJSZ-hez általunk benyújtott módosító 

javaslatok szövegezését. 

1.4 Dibó Zoltán elmondta, hogy sikeresen megtörtént a Demján Sándor kiegészítő szociális 

ösztöndík kiutalása. 

1.5 Az EHK 15: 0: 0 arányban elfogadta a balatonlellei tábor nyári beosztását, mely a kari hallgatói 

képviseletek egyeztetése alapján került összeállításra. 

1.6 Dibó Zoltán elmondta, hogy több kar nem küldte még meg a befizetési jogcímeket, így a 

határidő június 22. -re tolódott. 

1.7 Az OMIKK ismét megkereste az EHK -t az a hallgatókra vonatkozó esetleges könyvtári 

beiratkozási díj kérdésében, melyet az EHK 2: 5: 8 arányban nem támogatott. 

1.8 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumok és juttatás térítés területén történtekről: elmondta, 

hogy elkészült a javaslat a 2007/08-as tanév őszi félévének kifizetési időpontjairól. A javaslatot 

az EHK 15: 0: 0 arányban elfogadta. Az EHK elfogadta a Schönherz Zoltán kollégium PPP 

felújítása során a tendertervtől való eltérés miatti kiadások fedezéséhez szükséges összeg 

biztosítását. Paragi Miklós kérte továbbá a villamosmérnöki kar hallgatói képviseletét, hogy 

véleményezzék a Schönherz Zoltán kollégiumban a tervek szerint kialakításra kerülő közösségi 

helységeket. Az EHK nem támogatta, hogy a félév folyamán költségtérítéses státuszba került 

hallgatóknak utólag kiírásra kerüljön az emelt kollégiumi díj, ugyanakkor a következő félévtől 

elfogadhatónak tartja, hogy amennyiben a hallgató nem jelenti megváltozott finanszírozás 

státuszát, úgy ez megtörténjen. Paragi Miklós kérte a karokat, hogy a június 25-én kiküldésre 

kerülő anyag alapján június 28-ig hivatalos levélben jelezzék, hogy melyik kollégiumba milyen 

számú kollégiumi mentor illetve hallgató gondok pályázatot szeretnének kiírni, illetve 

kollégiumi mentor esetén a pályáztatni kívánt feladatköröket. Komáromy Dániel érdeklődött a 

Kármán Tódor nyári kollégium bentlakási megállapodásáról, mely még nem készült el. 

1.9 Dibó Zoltán kérte a karokat, hogy a HÖOK által kért kollégiumi felméréseket juttassák el 

Paragi Miklósnak. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

egyeztetések a gólyacsomaggal, illetve a gólyák tantárgyfelvételével kapcsolaban, melyhez 

szükséges hogy a karok időben eljuttassák a KTH számára a tankörbeosztásokat. 

1.11 Az EHK 15: 0: 0 arányban elfogadta Keresztes Péter javaslatát az egyetemi öntevékeny 

csoportok pályázati pénzének felhasználási rendjéről. 

1.12  Az EHK 15: 0: 0 arányban elfogadta az Egyetemi Zöldkör anyagi támogatásra beadott 

pályázatát. 

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

ülés, melyen felállításra került egy bizottság, melynek feladata a beérkező kollégiumi 

felmérések feldolgozása. 

1.14  Medveczki Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről: elmondta, hogy folyamatban van egy 

törvénymódosítás a közalkalmazottak maximális életkoráról. 

1.15  Maszlavér Gábor elmondta, hogy folynak az egyeztetések a BME EFOTT-os részvételéről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Következő EHK ülés:                              2007. június 28. (csütörtök)           18.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esze Ágnes Dibó Zoltán 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2007. június 25. 

 


