
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. szeptember 6.-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Dibó Zoltán, Esze Ágnes, Keresztes Péter, Komáromy Dániel, Angyal Róbert, 

Ambrózi Gergely, Maszlavér Gábor, Orbán Balázs, Nagy Roland, Bohák András, Dibó Zoltán, 

Paragi Miklós, Komáromy Dániel, Maszlavér Gábor, Rozgonyi Eszter, Laczkó Gábor, Paragi 

Miklós, Koczkás Kornél, Hülber Attila, Boros Vazul 

 

Napi ügyek: 

 

1.1 Dibó Zoltán elmondta, hogy a héten sikeresen lezajlott az ünnepi évnyitó, melyen átadásra 

kerültek a K épület főbejárata előtti szobrok. 

1.2 Nagy Roland beszámolt az oktatási területen történtekről: elmondta hogy részt vett a KTH 

hivatalvezetői értekezleten, ahol szó volt az évkezdéskor aktuális teendőkről, a teendő 

beiratkozási gombról, a pótbeiratkozásról. Elhangzott továbbá, hogy hallgatói jogviszony 

igazolást csak a harmadik héttől kezdve tud a KTH adni. Nagy Roland kérte továbbá azon 

karokat, akik még nem küldték be a problémás tárgyaik listáját, hogy pótolják ezt. 

1.3 Boros Vazul előterjesztette az EHK-nak az OHV ütemtervét, melyet az EHK 16: 0: 0 arányban 

elfogadott. 

1.4 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumi és juttatás térítés területén történtekről: az EHK         

16: 0: 0 arányban elfogadta az előterjesztésztést az első körben be nem töltött hallgató- 

gondnoki illetve kollégiumi mentori helyekre kiírt pályázatról. Elhangzott továbbá, hogy 

szerdán lesz belső juttér bizottság a normatíva jövőbeni felosztásáról. 

1.5 Keresztes Péter kérte a karokat, hogy a DIK-en lévő témaszámokhoz jogosultakról készítendő 

feljegyzést küldjék el neki. Felhívta továbbá rá a figyelmet, hogy míg ezt nem teszik meg, nem 

tudnak hozzáférni a témaszámukhoz. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.6 Orbán Balázs beszámolt a sport területén történtekről: elmondta, hogy volt HSB, ahol kevesen 

jelentek meg, ezért kérte a karokat hogy erre jobban figyeljenek oda. Szó volt a Kármán Tódor 

kollégiumban lévő tornaterem rossz állapotáról, illetve a Hausmann utcai sporttelep 

felújításának lehetőségeiről. 

1.7 Orbán Balázs elmondta hogy zajlik az egyetem 225-ös évfordulójának ünneplésére tartott 

rendezvénysorozat szervezése. Ezzel kapcsolatban kérte a karokat, hogy kedd 16.00 –ra 

küldjenek valakit a BME kvízzel kapcsolatos megbeszélésre. 

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

ülés, ahol szó volt a tandíj helyetti ellenjavaslat kidolgozásáról, illetve hogy várható egy 

egyeztetés a homogén hallgatói csoportok kialakításáról. 

1.9 Dibó Zoltán kérte az EHK- sokat, hogy vasárnapig véleményezzék Komáromy Dánielnek a 

hallgatói információs kérdőívet. 
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 Következő EHK ülés:                        2007. szeptember 13. (csütörtök)           18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 Esze Ágnes Dibó Zoltán 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

 

 

Budapest, 2007. szeptember 10. 


