
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. június 13-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Angyal Róbert, Bódis Ádám, Bohák András, Domján Zsolt, Gulyás Krisztina, 

Hamvas Mihály, Hülber Attila, Kálmán László, Keresztes Péter, Kulcsár Bence, Maszlavér 

Gábor, Medvey Ádám, Nagy Roland, Orbán Balázs, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter  

 

Az előző ülésen született határozatok: 

73. MISZ KHT gazdasági beszámoló 2008:.Az EHK elfogadta a MISZ KHT 2008. évi 

gazdasági beszámolóját.. (16 igen- 0 nem- 0 tartózkodás)  

74. EHK gazdasági beszámoló 2008: Az EHK elfogadta a 2008. évi gazdasági beszámolót. (16 

igen- 0 nem- 0 tartózkodás) 

75. Rendkíüli szociális támogatás: Az EHKa beérkezett 10 rendkívüli szociális támogatás 

pályázatból 8-a elfogad, s a ahallgatókat egyszeri 60.000 Ft-os támogatásban részesít; míg 2 

pályázatot elutasít.(16 igen-0 nem- 0 tartózkodás ) 

76. Versenysport támogatása:Az EHK megbízza Bohák Andrást és Orbán Balázst a MAFC 

NB I-es röplabdacsapatának támogatási feltételeinek, lehetőségeinek kidolgozásával. Az 

EHK hozzájárul 5 db. havi 50.000 Ft-os sportösztöndíj kiadásához. (16 igen- 0 nem- 0 

tartózkodás) 

 

 

 

Beszámolók: 

1.1 Angyal Róbert beszámolt a beruházások területén történtekről. Előterjesztette a K-E-R 

épületekbe rendelt bútorokra egy az EHK-hoz kötődő logó felkerülésével kapcsolatos 

előterjesztését (1.csatolt dokumentum). A következő három lehetőség merült fel: EHK 

logó, EHK logó és BME EHK felirat; EHK logó a BME EHK támogatásával felirattal. Az 

EHK végül 14-0-2 arányú szavazás után azt a határozatot hozta, hogy a bútorokra az EHK 

logó kerül, s erre 270.000 Ft-ot költ. 



 

 

1.2 Domján Zsolt előterjesztette a VIK HK javaslatát a Schönherz Zoltán férőhelyszámának 

csökkentésére (2. csatolt dokumentum). Ennek értelmében a kollégium férőhelyszáma 

1072-ről 1056-ra csökkenne, és a kollégiumi mentorok lakhatási körülményeinek javítása 

érdekében 8 szoba a 4 helyett 2 férőhelyes lenne. Az EHK megvitatta az előterjesztést, de a 

döntést a következő ülésére halasztotta. 

1.3 Domján Zsolt előterjesztette a hallgatói célú helység (MSZK, Műhely, HKT) 

használatával kapcsolatban felmerült problémákat. Az EHK 0-14-2 arányú szavazás után 

azt a határozatot hozta, hogy az MSZK nem kaphat helyet a K épületben, amennyiben kari 

öntevékeny körként alakul meg. Ha a Menedzsment Szakkollégium mégiscsak egyetemi 

öntevékeny körré alakul, úgy 3 lehetőség merült fel: segítünk az MSZK-nak, hogy helyet 

találjon magának az egyetemen és nem kell összeköltöznie a HKT-vel; biztosítunk neki mi 

helyet; a HKT-ra és MSZK-ra bízzuk az ügy megoldását. Az első körös szavazás során a 

fent felsorolt lehetőségekre a következő szavazatszámok érkeztek: 10,2,10. A következő 

körben az első és harmadik opcióra lehetett szavazni, amelynek eredménye 8-7 arány lett; 

1 fő tartózkodott. Végül 10-4-2 arányban az EHK azt a határozatot hozta, hogy 

amennyiben az MSZK egyetemi szakkollégiumként alakul meg, a HKT-val egyeztetve 

kaphat irodahelyiséget a K épület I. emeleti hallgatói blokkban.  

 

 

Határidők: 

1. 2009. június 15. KOLLOKA pályázatok beszámolójának elkészítése 

 

 

Határozatok: 

77. K-E-R épületi bútorok ellátása logóval:.A K-E-R épületekbe rendelt bútorokra EHK logó 

kerül majd, melynek költsége… Ft.. (14 igen- 0 nem- 2 tartózkodás)  

78. K épületi hallgatói blokk helyiségeinek kiosztása I.: Az EHK nem támogatja, hogy kari 

szakkollégium vagy öntevékeny kör a hallgatói blokkban helyiséget kapjon. (0 igen- 14 

nem- 2 tartózkodás) 



 

 

79. K épületi hallgatói blokk helyiségeinek kiosztása II.: Az EHK úgy dönt, hogy amennyiben 

az MSZK egyetemi szakkollégiumként alakul meg, a HKT-val egyeztetve kaphat 

irodahelyiséget a K épület I. emeleti hallgatói blokkban. (10 igen – 4 nem – 2 tartózkodás) 

 

 

 

Következő EHK ülés:                      2009. június 18. (csütörtök) 18:00 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. június 13. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. K-E-R épületi bútorokra logó készíttetése Angyal Róbert 

2. Schönherz férőhelyszámának megváltoztatása Domján Zsolt 

 


