
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2009. július 8-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, Orbán Balázs, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter  

Kimentés: Nagy Roland 

 

Beszámolók: 

1.1 Medvey Ádám előterjesztette a Köztársasági ösztöndíj pályázat eredményét (1. csatolt 

dokumentum). Ez Egyetem 127 embernek ítélhet oda ösztöndíjat, ugyanakkor csak 108 

pályázat érkezett be. Az EHK megvitatta a helyzetet, majd egyhangú, 15-0-0 arányú 

szavazás után a következő határozatot hozta: a jelentkezők kevés számára való tekintettel 1 

hetes leadási határidővel pótpályázatot hirdet; azon hallgatók, akik már adtak le pályázatot, 

és legalább 20 ponttal rendelkeznek, már biztosan részesülnek Köztársasági ösztöndíjban; 

míg a maradék (20 pont alatti) pályázatokat a pótpályázati anyagokkal együtt rangsorolják 

majd. 

1.2 Bohák András előterjesztette az Egységes Kollégiumi illetve Egységes Szociális rendszer 

fejlesztésére vonatkozó anyagot (2. csatolt dokumentum). Az EHK egyhangú, 15-0-0 

arányú szavazás után úgy döntött, hogy 1.400.000 Ft-ot fordít ezekre a fejlesztésre. 

1.3 Paragi Miklós előterjesztette a 2009/10-es tanév őszi félévére vonatkozó vezető 

kollégiumi mentori és kollégiumi mentori pályázatra beérkezett pályázók listáját (3. csatolt 

dokumentum). Elmondta, hogy a vezető mentorok személyét illetően a Baross Gábor 

Kollégium, illetve a Martos Flóra kollégium tekintetében nem értett egyet a GMF 

Kollégiumok Osztály és az adott Kari Hallgatói Képviselet. Így ezekben a kollégiumokban 

várhatóan nem fogják betölteni ezen posztokat. Az EHK egyhangú, 15-0-0 arányú 

szavazás után elfogadta azon kollégiumi mentorok kinevezését, akiket a Kari Hallgatói 

Képviseletek is támogattak.  

1.4 Bohák András tájékoztatta az EHK-t, hogy 2009. augusztus 10-étől már lehet tárgyakat 

felvenni a Neptun rendszeren keresztül. 



 

 

1.5 Bohák András előterjesztette a MISZ Iskolaszövetkezet céljaival, terveivel kapcsolatos 

anyagot. Az EHK hosszas vita után arra a megállapításra jutott, hogy a szervezetnek 

pontosabb kimutatást és anyagot kell készítenie ezen tervekről, ugyanis csak ezek 

ismeretében tudunk döntést hozni. 

1.6 Kulcsár Bence beszámolt a video-projekt jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy a kiírt 

pályázat nyertesei a Gépészmérnöki Kar, illetve az Építőmérnöki Kar. Ők azok, akik már 

most megkapják az általuk igényelt eszközöket. A többi karnak (VIK, ÉPK, KSK) erre 

még várnia kell.  

 

 

 

Következő EHK ülés:                      2009. július 30. 

 

 Rozgonyi Eszter Bohák András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2009. július 8. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Köztársasági ösztöndíj 09/10 Medvey Ádám 

2. ESZR,KFR,FIR rendszerek fejlesztése Bohák András 

3. Kollégiumi mentorok, vezető mentorok 09/10 ősz PAragiMiklós 

 


