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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. augusztus 28-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Engert Attila, Farkas László, Farkas Patrik, Farkas Tímea, Fekete Dóra, Hoffer 

Dávid, Kettinger Ádám, Kovács András, Molnár László, Nagy Gábor, Rácz Tamás, Szabó 

Tamás, Szentesi Anett, Szipka Károly, Tóth Gábor, Vermes Boldizsár 

Vendég: Keresztes Péter (Hallgatói Szolgáltató Iroda - Irodavezető);  

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András köszöntötte Szipka Károlyt, a Gépészmérnöki Kar új EHK delegáltját. 

1.2 Keresztes Péter beszámolt a 2012. évi Önkéntes Nap szervezésének jelenlegi 

helyzetéről. Részletezte a XI. kerület által ajánlott lehetőségeket, és javaslatot tett azok 

megvalósítására. Jelezte, hogy az Építőmérnöki Kari Hallgatói Tanács vállalta a 

résztvevők regisztrálásának lebonyolítását.  Keresztes Péter jelezte, hogy szervezési 

feladatok problémamentes ellátásához további közel 40 fő szervező segítségét fogják 

kérni. Farkas Patrik kérdésére Kovács András elmondta, hogy a felmerülő kérdésekkel 

a Hallgatói Szolgáltató Irodához kell fordulni. Ezek után Kovács András ismertette a 

rendezvényen résztvevő hallgatói létszámok arányában nyújtott kari támogatásokra, 

illetve a szervezők munkájának honorálására vonatkozó javaslatait. Kovács András és 

Keresztes Péter javaslatait a 2012. évi Önkéntes Napra vonatkozóan az EHK 16-0-0 

arányban, egyhangúlag támogatta. 

- Keresztes Péter távozott - 

1.3 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy az EHK elnökének megválasztására a 2012. 

szeptember 27-ei ülésen kerül sor. Az elnöki pályázatok leadási határideje 2012. 

szeptember 16. 23:59. 

1.4 Kovács András beszámolt az elmúlt időszak Vezetői Értekezletein történtekről. 

Elmondta, hogy a 2012. július 2-ai értekezleten Jobbágy Ákos (oktatási rektorhelyettes) 

ismertette a „BME oktatás: hogyan tovább?” című tanulmányát, amiben 9 pontban 

gyűjtötte össze azokat az oktatási kérdéseket, amikről a jövőben egyeztetni kell. A 2012. 

július 9-ei értekezleten a felvételi keretszámokról, illetve a Kutatóegyetemi projektek 
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zárásáról egyeztettek. A 2012. július 16-ai értekezleten a kollégiumok jövőjéről, illetve az 

ehhez kapcsolódó, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kért felmérésről beszéltek. 

Kovács András jelezte, hogy amint megkapja ezen felmérés eredményét, úgy rögtön 

tájékoztatja erről az érintetteket. A 2012. augusztus 28-ai értekezleten a tanévnyitóról, a 

BME Sportközpont átadásáról, oktatási ügyekről és a Nemzeti Felsőoktatási Törvényhez 

kapcsolódó végrehajtási kormányrendeletekről egyeztetettek. Kaszásné Mészáros Éva 

(gazdasági és műszaki főigazgató) tájékoztatta az értekezlet tagjait, hogy változott az 

Államháztartási Törvény. 

1.5 Kovács András jelezte, hogy az EHK iroda nyitvatartási rendje 2 napon belül 

megváltozik, és a hallgatói félfogadás a jövőben a Diákközpontban lesz. 

1.6 Kovács András ismertette Máté Ádám, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

hallgatójának fellebbezését, melyet a kollégiumi férőhely pályázat eredménye ellen 

nyújtott be (1. sz. melléklet). Az EHK a fellebbezést áttekintette, és annak helyt adott 

olyan formában, hogy a Térítési- és Juttatási Szabályzat értelmében megszünteti a VIK 

HK által elfogadott, a 2011/12 tanév tavaszi valamint a 2012/13 tanév őszi félévére 

vonatkozó Kollégiumi Felvételi Kiírás és Ügyrendet, illetve ezt követően új felvételi 

eljárás lebonyolítására kötelezi a legutóbb érvényes Kollégiumi Felvételi Kiírás és 

Ügyrend alapján. Az EHK továbbá kötelezi a VIK HK-t, hogy az újonnan lefolytatott 

felvételi eljárás eredményét 8 napon belül hozza nyilvánosságra hivatalos 

kommunikációs csatornáin keresztül. 

1.7 Farkas Patrik beszámolt be a BME Sportközponttal kapcsolatban történtekről. 

Tájékoztatta az EHK-t a Testnevelés órákra és az egyéb sportolási lehetőségekre 

vonatkozó információkról. Jelezte, hogy a DSK csapatok, sportkörök teremigényléseinek 

leadási határideje 2012. augusztus 30. 23:59. A beérkezett igények alapján a Hallgatói 

Sport Bizottság ülésén alakítják ki a végleges beosztást. 

1.8 Farkas Tímea előterjesztette a BME médiapályázat meghosszabbítására vonatkozó 

javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az EHK 16-0-0 arányban, egyhangúlag támogatott. 

1.9 Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy Jobbágy Ákos 

(oktatási rektorhelyettes) a „BME oktatás: hogyan tovább?” címmel feljegyzést készített 

az oktatás jövőjével kapcsolatban. Emellett tájékoztatta az EHK-t, hogy hamarosan Belső 
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Oktatási Bizottsági ülést tart. Jelezte, hogy az OHV honlap hamarosan elkészül, és az 

Oktatás Monitoring Rendszer kidolgozása is jól halad. 

1.10 Rácz Tamás beszámolt az juttatás-térítés területén történtekről. Elmondta, hogy 

folyamatosan zajlik a szociális pályázatok bírálása, és a pályázatot bírálók vizsgáztatása. 

Rácz Tamás előterjesztette a 2012/2013. tanév I. félévének kifizetési időpontjaira 

vonatkozó javaslatát (3. sz. melléklet), amit az EHK 16-0-0 arányban, egyhangúlag 

támogatott. Szabó Tamás kérdésére Rácz Tamás elmondta, hogy a Demján Sándor 

kiegészítő szociális ösztöndíj jövőbeli helyzete még nem tisztázott. 

1.11 Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy 

befejeződött a Martos Flóra Kollégium felújítása. Megtörténtek a kollégiumi ki-be-

átköltözések, és megköszönte azon Kari Hallgatói Képviseletek munkáját, akik időben 

megküldték részére a költözési listákat. Külön kiemelte, a GTK HK nagy fennakadást 

okozott azzal, hogy nem tartotta be a határidőket. Fekete Dóra kérte, minden Kari 

Hallgatói Képviselet ügyeljen arra, hogy a jövőben minden kollégiumi fegyelmi 

tárgyaláson jelenjen meg mentor vagy egy a mentort helyettesítő személy. Fekete Dóra 

beszámolt a kollégiumi fellebbezések jelenlegi helyzetéről.  

1.12 Vermes Boldizsár beszámolt a Hallgatói web2-es szolgáltatások fejlesztésével 

kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy a nyár folyamán a rendszer fejlesztésével 

foglalkozott főleg gyakornoki helyek és munkalehetőségek kezelésével és a kollégiumi 

modul fegyelmi pontokat kezelő rendszerére vonatkozóan. Jelezte, hogy a MIE-MŰHAL-

EHK honlapok kialakítása folyamatban van. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Szentesi Anett jelezte, hogy ez volt az utolsó EHK ülés, amin részt vett, és 

mindenkinek megköszönte az elmúlt évekbeli közös munkát. 

2.3 Hoffer Dávid elmondta, hogy kiírásra került az Erasmus ösztöndíj pótpályázat, amiről 

a hallgatókat is értesítették.  

2.4 Hoffer Dávid jelezte, hogy a BME Diákközpont által beadott, harmadik országbeli 

hallgatók integrációját célzó Európai Uniós pályázatuk kedvező elbírálásban részesült.  
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2.5 Hoffer Dávid tájékoztatta az EHK-t, hogy 2012. október 20-án kerül sor a következő 

HÖOK Közgyűlésre Debrecenben. Itt a HÖOK elnökválasztás lesz a fő program.  

2.6 Fekete Dóra beszámolt a nyári időszakban tartott Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági 

ülésekről. 

 

 

Következő EHK ülés: 2012. szeptember 6. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. szeptember 4. (kedd) 9:00 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. augusztus 28. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Fellebbezés kollégiumi férőhely pályázat eredménye ellen Kovács András 

2 BME médiapályázat Farkas Tímea 

3 2012/2013. tanév I. félévének kifizetés időpontjai Rácz Tamás 
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BME Médiapályázat 2012 

 

Nyilatkozat 
 

 

Alulírott  (Név)………………………………….................................................................... 

(Anyja neve:……… ………………………………………………………………………… 

Szem.ig.száma:………............................................................................................................ 

Lakcíme:…………………………………………………………………………………….)  

kijelentem, hogy a 2011/2012. tanév tavaszi félévében aktív hallgatói jogviszonyom van, továbbá 

a pályázati felhívást megismertem és az alapján nyújtom be a pályázatom. 

 

Tudomással bírok arról, hogy a pályázat szerinti pályázók adatait az EHK a saját adatbázisában 

rögzíti és harmadik félnek nem adja ki. Feljogosítom az EHK-t arra, hogy adataimat a pályázathoz 

és az alábbi, a rövidfilmre vonatkozó felhasználási jogaihoz szükséges mértékben kezelje. 

Hozzájárulok nevemnek a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. 

Tudomásul veszem, hogy nevezni kizárólag olyan rövidfilmmel lehet, amelynek egyedüli és 

kizárólagos szerzője vagyok. 

 Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a személyhez fűződő és vagyoni jogok a rövid filmmel 

kapcsolatban kizárólagosan engem illetnek meg. 

Nem sérthetem harmadik személy személyiségi és szerzői jogait, továbbá a pályázatot megelőzően 

a film sem feltöltve, sem megosztva nem volt egyetlen internetes oldalon sem, nem szerepelt a 

médiában, és más pályázaton sem vett eddig részt.   

Tudomással bírok arról, hogy a rövidfilmben szereplő személyektől engedéllyel kell 

rendelkeznem a felvételre.       

Tudomásul veszem továbbá, hogy a filmben felhasznált zeneszámok címét, szerzőit és előadóit az 

alkotások végén (a stáblista után) kötelező feltüntetni. 

 

A kiírásnak megfelelő rövidfilm leadásával a rövidfilmhez kapcsolódó vagyoni jogaimat 

átruházom térítésmentesen a pályázat kiírójára, így különösen annak jogát, hogy a pályázat kiírója 

a rövidfilmet nyilvánosságra hozza, többszörözze, arról másolatot készítsen, rendezvényein 

bemutassa, és egyebekben is felhasználja és hasznosítsa azt.  

 

 

Budapest, 2012……………………….  

……………………………… 

 pályázó aláírása 
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BME Médiapályázat 2012 

 

Nyilatkozat 
 

 

Alulírott  (Név)………………………………….................................................................... 

(Anyja neve:……… ………………………………………………………………………… 

Szem.ig.száma:………............................................................................................................ 

Lakcíme:…………………………………………………………………………………….)  

 

Alulírott  (Név)………………………………….................................................................... 

(Anyja neve:……… ………………………………………………………………………… 

Szem.ig.száma:………............................................................................................................ 

Lakcíme:…………………………………………………………………………………….) 

 

Alulírott  (Név)………………………………….................................................................... 

(Anyja neve:……… ………………………………………………………………………… 

Szem.ig.száma:………............................................................................................................ 

Lakcíme:…………………………………………………………………………………….) 

 

kijelentjük, hogy a 2011/2012. tanév tavaszi félévében aktív hallgatói jogviszonyunk van, továbbá 

a pályázati felhívást megismertük és az alapján nyújtottuk be a pályázatunkat. 

 

Tudomással bírunk arról, hogy a pályázat szerinti pályázók adatait az EHK a saját adatbázisában 

rögzíti és harmadik félnek nem adja ki. Feljogosítjuk az EHK-t arra, hogy adatainkat a 

pályázathoz és az alábbi, a rövidfilmre vonatkozó felhasználási jogaihoz szükséges mértékben 

kezelje. Hozzájárulunk nevünknek a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. 

Tudomásul vesszük, hogy nevezni kizárólag olyan rövidfilmmel lehet, amelynek egyedüli és 

kizárólagos szerzői vagyunk. 

 Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a személyhez fűződő és vagyoni jogok a rövid filmmel 

kapcsolatban kizárólagosan minket illetnek meg. 

Nem sérthetjük harmadik személy személyiségi és szerzői jogait, továbbá a pályázatot 

megelőzően a film sem feltöltve, sem megosztva nem volt egyetlen internetes oldalon sem, nem 

szerepelt a médiában, és más pályázaton sem vett eddig részt.   

Tudomással bírunk arról, hogy a rövidfilmben szereplő személyektől engedéllyel kell 

rendelkeznünk a felvételre.       

Tudomásul vesszük továbbá, hogy a filmben felhasznált zeneszámok címét, szerzőit és előadóit az 

alkotások végén (a stáblista után) kötelező feltüntetni. 
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A kiírásnak megfelelő rövidfilm leadásával a rövidfilmhez kapcsolódó vagyoni jogainkat 

átruházzuk térítésmentesen a pályázat kiírójára, így különösen annak jogát, hogy a pályázat kiírója 

a rövidfilmet nyilvánosságra hozza, többszörözze, arról másolatot készítsen, rendezvényein 

bemutassa, és egyebekben is felhasználja és hasznosítsa azt.  

 

Budapest, 2012……………….. 

 

 

 

……………………………… 

pályázó(1) aláírása 

 

 

……………………………… 

pályázó(2) aláírása 

 

 

 

……………………………… 

pályázó(3) aláírása 
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BME Médiapályázat 2012 

 
 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet új pályázatot ír ki BME Médiapályázat címmel. 

 

A pályázat célja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem területén működő közhasznú szervezetek 

életének, működésének és felépítésének bemutatása, illetve népszerűsítése rövidfilmek segítségével. 

Az elkészült pályázatok egyes hallgatók számára új információkat közvetítenének, míg más hallgatók számára a 

szervezetekről már kialakult kép egy másik szemszögből való bemutatását eredményezhetnék. 

 

 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet maximum 5 perces rövidfilmek beérkezését várja az alábbi témák 

valamelyikében: 

 

1. Hallgatói érdekképviselet (munkája, felépítése..) 

2. Egyetemi közélet (egyetemi öntevékeny körök..) 

3. Kari közélet (kollégium, oktatás, kari öntevékeny körök, kari különlegességek…) 

 

 

Nevezési feltételek: 

 

- BME aktív státuszú hallgatója legyél. 

- A pályázati adatlap és az egyetértési nyilatkozat kitöltése, leadása. 

- Kari Hallgatói Képviselet tagjai nem adhatnak le pályázatot. 

 

 

Pályamunkával kapcsolatos elvárások: 

 

- Maximum 5 perc hosszúságú mozgókép készítése. 

- Valóságos tartalommal bírjon. 

- A rövidfilm a pályázatot megelőzően ne legyen feltöltve, megosztva egyetlen internetes oldalon sem. 

- A rövidfilm a pályázatot megelőzően ne szerepeljen a médiában. 

- A rövidfilm a pályázatot megelőzően más pályázaton ne vegyen részt. 

- Egy filmet maximum 3 tagú csoportok adhatnak le, de egyéni nevezéseket is várunk. 

- Bármilyen műfajú alkotás lehet. 

- Az elkészült rövidfilmeket 2 DVD másolatban kell leadni AVI vagy MOV formátumban. 

- A rövidfilmhez készüljön pár mondatos leírás. 

 

 

Nem profi rövidfilmeket várunk, hanem ötletesen megtervezett, diákközpontú, hatásos munkákat, amik 

rávilágítanak az adott szervezetre egy egyéni megközelítési módon, ezzel felkeltve a hallgatók érdeklődését. 

Szeretnénk, ha a pályázatok rámutatnának arra, hogy milyen előnyökkel, pozitív hatásokkal, élményekkel jár az, ha 

valaki egy ilyen szervezet tagja. 

 

A rövidfilm elkészítéséhez segítségül kérheted karod médiakörét, hogy a rövidfilm elkészítését eszközállományuk 

használatának biztosításával segítsék. 
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Pályázat díjazása: 

 

A díjazás a 3 kategóriában külön történik. Az is előfordulhat, hogy a pályázatok elbírálásánál az EHK úgy dönt, 

hogy nem osztja ki az összes dobogós helyet. 

 

Ezen felül az elkészült rövidfilmeket az eredmény kihirdetése előtt 2 héttel egy internetes oldalon keresztül 

közzétesszük, majd a népszerűség alapján díjazásra kerül a hallgatók által legközkedveltebb rövidfilm is. 

 

Az eredmény kihirdetésére előre meghirdetett időpontban kerül sor a K épület I. emelet 71. termében, ahol a díjak 

átvétele előtt a feltételeknek megfelelt pályamunkák nagyközönség előtt is vetítésre kerülnek. 

 

A premierre szeretettel várunk minden kedves pályázót és egyetemi hallgatót. 

 

 

Díjak: 

 

Hallgatói érdekképviselet kategória: 

 

 I. hely: 180 000 Ft értékben 

 II. hely: 140 000 Ft értékben 

 III. hely: 100 000 Ft értékben 

 

 

Egyetemi közélet kategória: 

 

 I. hely: 100 000 Ft értékben 

 II. hely: 80 000 Ft értékben 

 III. hely: 60 000 Ft értékben 

 

 

Kari közélet kategória: 

 

 I. hely: 40 000 Ft értékben 

 II. hely: 30 000 Ft értékben 

 III. hely: 20 000 Ft értékben 

 

Közönségdíj: 50 000 Ft értékben 

 

 

 

A pályázat beadási határideje és helye: 

2012. október 22. (hétfő) 

 Egyetemi Hallgatói Képviselet Iroda 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.ép. 1.em. 61. 

 

Budapest, 2012.08.28. 
 

 

 



 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.I.em.61. 

Hallgatói Önkormányzat Tel.: 463-3836, Fax: 463-3718 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu 

 

BME Médiapályázat 2012 
 

 
 

Adatlap  
 
 
 

Pályázó 1 
 
Név: ......................................................................................................................................................................    

Neptun kód: ......................................................................................................................................................  

Kar: .......................................................................................................................................................................  

 

Pályázó 2 
 
Név: ......................................................................................................................................................................    

Neptun kód: ......................................................................................................................................................  

Kar: .......................................................................................................................................................................  

 
Pályázó 3 
 
Név: ......................................................................................................................................................................    

Neptun kód: ......................................................................................................................................................  

Kar: .......................................................................................................................................................................  

 

Elérhetőségek 
(Több pályázó esetén 1 személy elérhetőségét kell megadni.) 

Kapcsolattartó neve: ............................................................................................................................  

E-mail cím:  ...............................................................................................................................................  

Telefonszám:  ...........................................................................................................................................  

 

 

 



 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.I.em.61. 

Hallgatói Önkormányzat Tel.: 463-3836, Fax: 463-3718 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu 

 

 

Rövidfilm adatai 

Címe:  ...........................................................................................................................................................  

Témája: .......................................................................................................................................................  

Hossza: ........................................................................................................................................................  

Rövid ismertető a pályázatról: .........................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 

Mellékletek: 
 1. .......................................................................................................................................  
 2. .......................................................................................................................................  
 3. .......................................................................................................................................  
 
 

 
 
Aláírás(ok): 
 
        Pályázó 1                     Pályázó 2                                      Pályázó 3 
 
.………………………..                        …………………………                        ………………………… 
 
 
Budapest,2012.  ....................................................................................................................  



 
M Ű E G Y E T E M  1 7 8 2  

 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.I.em.61. 

Hallgatói Önkormányzat Tel.: 463-3836, Fax: 463-3718 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu 

 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

 

 
Alulírott………………………………………………(Szem.ig.szám:….……................................Születési 

idő:…………………...) felelősségem tudatában kijelentem, hogy hozzájárulok……………....................... 

………………………………………………………………………………..által készített kisfilmben való 

szereplésemhez. 

 

 

 

 

……………………………… 

A kisfilmben szereplő személy aláírása 

 

 

 

 

 

Tanú 1                                                                                      Tanú 2 

 

Név:……………………………………..                               Név:…………………………………….. 

Szül.idő:………………………………...                               Szül.idő:………………………………... 

Szem.ig.szám:…………………………..                               Szem.ig.szám:………………………….. 

 

 

 

……………………………… 

 

                  ……………………………… 

Tanú 1 aláírása                    Tanú 2 aláírása 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 2012………………………. 



 

 

A hallgatói normatíva terhére folyósított rendszeres juttatások 

kifizetési időpontjainak ütemezése  

a 2012/2013. tanév I. félévére  

 

A 9/2007. (IV.26.) Rektori Utasítás a hallgatói pénzügyek kezeléséről (továbbiakban PÜ) 38. 

bekezdése alapján a havonta folyósítandó juttatások kifizetési ütemezését a Diákközpont 

félévente határozza meg a másodlagos utalványozók véleménye, és az Egyetemi Hallgatói 

Képviselet egyetértésével. 

 

A 2012/2013. tanév I. félévében havonta folyósított juttatások (tanulmányi ösztöndíj, 

rendszeres szociális ösztöndíj, Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi része, kari BME 

ösztöndíj, doktorandusz ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj, külföldi hallgatók miniszteri 

ösztöndíja, alaptámogatás) az alábbi kifizetési időpontokban kerülnek átutalásra. 

 

szeptember havi juttatások kifizetési időpontja 2012. október 5. (péntek) 

október havi juttatások kifizetési időpontja 2012. október 5. (péntek) 

november havi juttatások kifizetési időpontja 2012. november 9. (péntek) 

december havi juttatások kifizetési időpontja 2012. november 20. (kedd) 

január havi juttatások kifizetési időpontja 2012. november 20. (kedd) 

félévhez tartozó további támogatások végső kifizetési 

időpontja 

2012. december 14. (péntek) 

 

Kifizetési időpont alatt azt a napot kell érteni, amelyiken az Egyetem a Magyar 

Államkincstárnál kezdeményezi a juttatások kifizetését. 

 

 

Budapest, 2012. szeptember . 

 

 

 

Kovács András Szabó Imre 

elnök igazgató 

Egyetemi Hallgatói Képviselet Diákközpont 
 


