
 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2007. szeptember 27.-én tartott üléséről 

 

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

Ambrózi Gergely, Orbán Balázs, Nagy Roland, Bohák András, Rozgonyi Eszter, Laczkó Gábor, 

Paragi Miklós, Koczkás Kornél, Hülber Attila, Boros Vazul 

Kimentését kérte: Maszlavér Gábor 

 

Napi ügyek: 

 

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

szenátus napirendi pontjairól, valamint a BME kutatás-fejlesztési eredményeit hasznosító 

szervezet megalapításáról. 

1.2 Dibó Zoltán elmondta, hogy a héten részt vett egy megbeszélésen Rózsás Péter gazdasági és 

műszaki főigazgatónál egy megbeszélésen a sportpályák felújításáról, a kitüntetési bizottság 

ülésén, valamint az egyetemünkön megrendezésre került, OKM által szervezett felsőoktatási 

roadshow-n. 

1.3 Az EHK áttekintette a 2007. szeptember 1-i Szenátus napirendi pontjait:  

1.4 Nagy Roland beszámolt az oktatási területen történtekről: elmondta hogy részt vett az oktatási 

dékánhelyettesi megbeszélésen, ahol szó volt az MSc-k felvételi eljárásról, valamint a HVG-

ben megjelent cikkről a BME-s Msc szakokról. Az OHV-vel kapcsolatban Boros Vazul kérte a 

karokat, hogy a tervezett új formáját teszteljék néhány tárgyon, tárgyanként kb. 20 fővel. 

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

a héten volt Külső Szociális Bizottság, melynek témája az egységes szociális rendszerről volt. 

Elmondta továbbá, hogy volt vezetői értekezlet, ahol a büfék bérlésére kiírandó pályázatokról 

volt szó, valamint hogy a Schönherz Zoltán kollégium büféjére vonatkozó igényeinket a jövő 

hét folyamán van lehetőség kialakítani. 

 

 

 

 



 

1.6 Keresztes Péter elmondta, hogy a héten részt vett az esélyegyenlőségi bizottság ülésén, 

valamint az Egyetemi Gazdasaégi Bizottság ülésén. Az EHK célul tűzte ki annak kivizsgálását, 

hogy ebben a félévben megoldódik-e a neptunos pénzbeszedésekhez szükséges jogcímek 

létrehozása illetve neptunban bevitele. 

1.7 Orbán Balázs előterjesztette a 2007/08 –as tanév őszi félévének terembeosztást, melyet az 

EHK 15: 0: 0 arányban elfogadott. A BME futsal válogatottja meghívást kapott az IFIUS 

nemzetközi sportversenyre, melynek köszönhetően a nevezési díj alól mentesülnek. Egyéb 

költségeik fedezésre készült előterjesztést az EHK 15 támogató szavazattal elfogadta. 

1.8 Laczkó Gábor elmondta, hogy készül az új megállapodás az EHK, a HKT illetve a DIK 

részéről Szabó Imre között, az HKT új helységéről. 

1.9 Ambrózi Gergely elmondta, hogy a gépészmérnöki kar hallgatói önkormányzatában tisztújító 

szavazás illetve kari fórum lesz. Az EHK Laczkó Gábort és Paragi Miklóst delegálta az 

eseményekre. 

1.10  Koczkás Kornél elmondta, hogy az építészmérnöki kar hallgatói önkormányzatában tisztújító 

szavazás illetve kari fórum lesz. Az EHK Rozgonyi Esztert illetve Komáromy Dánielt 

delegálta az eseményekre. 

1.11  Az EHK 14: 0: 1 arányban elfogadta az építőmérnöki kar szmsz-t. 

1.12  Az EHK 14: 0: 1 arányban elfogadta Maszlavér Gábor szavazatát az EHK elnökválasztásra, 

melyet távollétében több tanú által hitelesített lezárt borítékban juttatott el az EHK részére.  

1.13 Az EHK elnökválasztás eredménye: 1 tartózkodás, Bohák András 9 támogató szavazat, 

Keresztes Péter 4 támogató szavazat. Ezzel az EHK új elnöke Bohák András. 

  

 

 

 Következő EHK ülés:                        2007. október 4. (csütörtök)           18.00 

 

 

 

 

 Esze Ágnes Dibó Zoltán 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2006. október 1. 


