
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. június 28.-án 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, Orbán Balázs 

Vendég: Medveczki Gábor 

 

Napi ügyek: 

 

1.1 Dibó Zoltán beszámolt az operatív értekezletről, melyen a Szenátus napirendi pontjait 

tekintették át. 

1.2 Dibó Zoltán elmondta, hogy szerdán részt vett egy megbeszélésen a Martos Flóra kollégium 

felújításval kapcsolatban. 

1.3 Dibó Zoltán elmondta, hogy júliusban Süveges Péter a Diákközpont megbízott igazgatója.   

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

hogy beérkeztek a karoktól a kollégiumi mentor, hallgató gondnok pályázatra szóló igények, 

melyeket az EHK a pályázati kiírással illetve a feladatkörökkel együtt 16: 0: 0 arányban 

elfogadott. 

1.5 A Schönherz Zoltán kollégiumi PPP felújításával kapcsolatban a villamosmérnöki kar hallgatói 

képviselete kérte, hogy az egyetem jogi osztálya foglaljon állást azt illetően, hogy hány 

betegszoba kialakítása szükséges. Az EHK 16: 0: 0 arányban elfogadta a villamosmérnöki kar 

hallgatói képviselete Schönherz Zoltán kollégiumra vonatkozó gépészeti pótmunkáról készült 

pótköltségvetését. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.6 Nagy Roland beszámolt az oktatási területen történtekről: elmondta, hogy részt vette a KTH 

hivatalvezetői értekezleten, valamint a gólyacsomagról szóló egyeztetésen, mellyel 

kapcsolatban kérte a karokat, hogy július 6-ig juttassák el a kész fájlokat, melyeket a gólya CD-

re szeretnének rakatni. Elhangzott továbbá, hogy a Kth. kérte a karokat hogy július 6.-ig 

jelezzék, hogy szeretnék-e ha a KTH venné fel az elsőseik tárgyait, illetve ha igen akkor az 

időpontot amikorra tudják a beosztásokat küldeni a felvételhez. Szóba került az elsősök 

szociális támogatás igénylése, ezzel kapcsolatban az EHK úgy határozott, hogy a karok ne 

küldjenek ki igénylő lapokat, ősszel egységesen lesz az elsősök igénylése is megszervezve. 

Nagy Roland kérte a karokat, hogy aki a Csatlakozóval kívánja a gólyaszámot küldeni, az 

jelezze ezt július 6-ig Süveges Péternek. Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy a többletsúly 

miatti árnövekedés az illetékes hallgatói képviseletet terheli majd. 

1.7 Az EHK 16: 0: 0 arányban elfogadta az EFOTT-os BME-s sátor költségvetés tervezetét. 

1.8 Keresztes Péter elmondta, hogy a héten részt vett az etikai bizottság ülésén. 

 

 

 

Következő EHK ülés:                              2007. július 5. (csütörtök)           18.00 

 

 

 

 

 

 Esze Ágnes Dibó Zoltán 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2007. július 2. 

 


