
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. szeptember 13.-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 

Vendég: Medveczki Gábor 

 

Napi ügyek: 

 

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

BME kutatás-fejlesztési eredményeit hasznosító szervezet megalapításáról, a 2007-es felvételi 

létszámadatokról.  

1.2 Dibó Zoltán elmondta, hogy a héten lesz rektori tanács, ahol szó lesz a GMF SzMSz-ről, a 

szakirányú TVSZ-ről, valamint több mesterszak alapításáról. 

1.3 Az EHK 16: 0: 0 arányban elfogadta a Diákközpont helyiségeinek átalakításról szóló javaslatot. 

1.4 Medveczki Gábor beszámolt a HÖOK-ban történtekről: elmondta, hogy az ősz folyamán több 

tandíjellenes megmozdulás várható mind a vidéki városokban mind Budapesten, valamint hogy 

az őszi vezetőképző időpontja november 8-11.  

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

hivatalvezetői értekezleten, ahol szó volt a beiratkozásról, valamint a készülő ösztöndíjlistákról, 

melyek a héten várhatóan felkerülnek az ftp szerverre. Boros Vazul elmondta, hogy a héten 

megoldódtak az OHV-vel kapcsolatos problémák, így már mindenki számára elérhető. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6 Paragi Miklós beszámolt a kollégiumi és juttatás térítés területén történtekről: elmondta, hogy 

a tavaszi félévben a késői státuszátállítás miatti utólag kiírt kollégiumi díjat az érintetteknek 

december 15-ig be kell fizetni. Elmondta továbbá, hogy a kollégiumok osztály honlapján 

elérhető lesz egy kollégiumi hibabejelentő felület, valamint hogy kiírásra kerültek a 

szeptemberi kollégiumi díjak. Az EHK 16: 0: 0 arányban elfogadta az utólag kiírt hallgató-

gondnok illetve kollégiumi mentor pályázatra beérkezett jelentkezéseket, azzal a kiegészítéssel, 

hogy a jogviszonyigazolást utólag hozzák be.  Az EHK 16: 0 : 0 arányban elfogadta, hogy egy 

új kifizetési időpont kerüljön kiírásra december elejére. Az EHK 16: 0: 0 arányban elfogadta a 

BJB által készített javaslatot a normatíva felosztására, így a karoknak készülő levél ez alapján 

fog elkészülni.  

1.7 Ambrózi Gergely elmondta, hogy folynak a megbeszélések az idei TDK-val kapcsolatban, 

melyre a jelentkezési határidő szeptember 28. 

1.8 Koczkás Kornél kérte, hogy hétfő 10.00 -ra minden karról 2 fő vegyen részt az egyetemi 

napok BME kvíz nevű vetélkedőjének tesztelésén. 

1.9 Nagy Roland elmondta, hogy a PPP keretében felújított kollégiumoknál rendelkezésre álló 

művészeti keretre a Kármán Tódor kollégiumba 3 pályázat érkezett.  

1.10  Komáromy Dániel elmondta, hogy a BME bekapcsolódott az országos véradóversenybe. 

1.11  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. 

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

hallgatói információs kérdőívet. 
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 Következő EHK ülés:                        2007. szeptember 17. (csütörtök)           18.00 

 

 

 Esze Ágnes Dibó Zoltán 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2007. szeptember 10. 


