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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. április 12-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Czinkóczki Krisztián, Engert Attila, Farkas László, Farkas 

Patrik, Farkas Tímea, Fekete Dóra, Hoffer Dávid, Kálmán László, Kovács András, Nagy 

Gábor, Rácz Tamás, Szabó Tamás, Szentesi Anett, Tóth Gábor, Vermes Boldizsár 

Vendég: Szabó Imre (Diákközpont igazgató);  

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Az EHK áttekintette és megvitatta a HÖK Alapszabály módosításával kapcsolatban a 

VIK HK-tól beérkezett javaslatokat. 

- Szabó Imre megérkezett - 

1.2 Szabó Imre beszámolt a Diákközpont általános ügymenetében történt változásokról. 

Elmondta, hogy az utóbbi időben lelassult a Támpont Iroda és a Központi Tanulmányi 

Hivatal közötti egyeztetés a hallgatói kifizetések jövőjéről. Az Adminisztratív Csoport az 

utóbbi időben a Diákközpontban zajló ellenőrzésekkel foglalkozott. Az ellenőrzések 

miatt Szabó Imre ismét felhívta a Kari Hallgatói Képviseletek figyelmét arra, hogy 

mindenki ügyeljen a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségek 

betartására a közeledő tisztújító szavazások lezárulása után. A leltárellenőrzések miatt az 

elmúlt időszakban felkeresték a Kari Hallgatói Képviseletek elnökeiket is. Szabó Imre 

jelezte, hogy az ellenőrzések lezárása után elkezdik az átfogó selejtezéseket, illetve eddig 

az ellenőrzések során nem merült fel komolyabb probléma. Szabó Imre tájékoztatta az 

EHK-t, hogy a GMF gazdasági főigazgató helyettessel folytatott megbeszélései alapján 

2012. június 30-ig a kötelezettségvállalással terhelt kereteket kell elkölteni. Eddig az 

időpontig kell ugyanis megküldenie az Egyetemnek az előző évi maradványairól szóló 

beszámolóját, ahol célszerű felmutatni, hogy az ilyen jellegű keretek teljes mértékben 

felhasználásra kerültek, ellenkező esetben várhatóan elvonják azokat. Czinkóczki 

Krisztián kérdésére Szabó Imre elmondta, hogy a legutóbb megemlített március 15-ei 

létszámstatisztika lakhatási támogatásra jogosultak számával kapcsolatos probléma azóta 



 

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 

 

megoldódott. Kiderült mi okozta a számítási hibákat, így a jövőben várhatóan 

kidolgozásra kerül egy olyan módszer, ami megfelelő adatokat szolgáltat majd. 

- Szabó Imre távozik – 

1.3 Kovács András emlékeztetett mindenkit, hogy a BME Printer szolgáltatásaival 

kapcsolatos visszajelzésekre még 1 hét áll rendelkezésre. 

1.4 Kovács András elmondta, hogy az EHK következő ülése 2012. április 18-án 17:00-kor 

kezdődik, ahol vendég lesz Dr. Andor György (általános rektorhelyettes). Ezzel 

kapcsolatban arra kérte az EHK-sokat, hogy a Költségvetési Szabályzatot és az Egyetem 

2012. évi költségvetési tervét mindenki tanulmányozza át addigra. 

1.5 Kovács András elmondta, hogy a keddi nap folyamán EHK-DIK-MISZ-MISZISZ 

vezetői értekezletet tartott, ahol a HÖK-DIK alrendszer maradványairól és a kollégiumok 

jövőjéről egyeztettek. Ezzel kapcsolatban Kovács András arra kérte az EHK-sokat írják 

meg neki, hogy véleményük szerint miért fontos a hallgatók számára a kollégium, milyen 

olyan pluszszolgáltatást nyújt, amit csak ott lehet megvalósítani, és mik azok, amiket 

esetleg át lehetne vinni az Egyetem területein kívüli helyszínre, lehet-e egyáltalán más 

helyszínen aktív a hallgatók közösségi élete. 

1.6 Kovács András beszámolt a keddi Vezetői Értekezleteteken történtekről. Itt az Egyetem 

2012. évi költségvetési tervéről és a Költségvetési Szabályzat módosításáról beszéltek.  

1.7 Kovács András elmondta, hogy szerdai nap folyamán egyeztetett Csőke Ritával (GMF 

Jogi Csoport-vezető jogtanácsos). A kollégiumi internet szolgáltatási szerződésekről 

illetve az egyes alapítványok/egyesületek BME Kollégiumaiban történő 

székhelyhasználatáról beszéltek. Ezen utóbbival kapcsolatos dokumentumok végleges 

változatát alapján még a hét folyamán megkapja, majd megküldi az illetékes 

szervezeteknek. 

1.8 Nagy Gábor előterjesztette a művészeti vezetők juttatására vonatkozó javaslatát (1. sz. 

melléklet), amelyet az EHK 14-0-2 arányban támogatott. 

1.9 Farkas Tímea előterjesztette az OHV honlap pályázatra vonatkozó javaslatát (2. sz. 

melléklet), amelyet az EHK 16-0-0 arányban támogatott. 

1.10  Hoffer Dávid beszámolt az oktatás területén történtekről. Elmondta, hogy a héten Belső 

Oktatási Bizottsági ülést tartott, ahol az OHV honlap pályázatról és a jövőbeli 
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oktatásszervezési feladatokról beszéltek. Hoffer Dávid jelezte, hogy 2012. április 17-én 

lesz Szenátusi Oktatási Bizottsági ülés és oktatási dékánhelyettesi értekezlet.  

1.11  Rácz Tamás beszámolt a juttatás-térítés területén történtekről. Elmondta, hogy a 

következő héten lesz Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági ülés, ahol a rendszeres szociális 

ösztöndíjak eredményeivel kapcsolatban beérkezett fellebbezéseket fogják tárgyalni. 

Elmondta, hogy Bursa Hungarica ösztöndíjak intézményi részeinek kifizetése megtörtént, 

az önkormányzati részek kifizetéséhez szükséges összegek eddig még nem érkeztek meg. 

1.12  Fekete Dóra beszámolt a kollégiumok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol véglegesítették a karok közti kollégiumi 

férőhelyosztás elveit, majd jelezte, hogy a végleges felosztással kapcsolatos javaslatot a 

következő ülésükön alakítják ki. Fekete Dóra elmondta, hogy 2012. április 11-én három 

kollégiumi fegyelmi tárgyaláson vett részt, ahol három Gépészmérnöki Karos hallgató 

esetét vizsgálták, akik hibásan adták meg a felvételi eljárás során a teljesített kreditek 

számát vagy az ösztöndíj indexüket. A fegyelmi tárgyalások következtében két hallgató 

megrovásban egy pedig szigorú megrovásban részesült.  

1.13  Szentesi Anett beszámolt a pályázatok területén történtekről. Elmondta, hogy a héten 

Belső Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol az Egyetemi BME ösztöndíj pontozási 

rendszerét véglegesítették. A pontozási rendszer további finomítására segítséget fog kérni 

a Szenátus Tudományos Bizottságától. 

1.14 Vermes Boldizsár beszámolt a Hallgatói web2-es szolgáltatások fejlesztésével 

kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy aktívak a teszt hozzáférések. Erről tájékoztatta 

is az érintetteket, illetve következő héten Külső Bizottsági ülést tart. 2012. május 17-én 

kerül megrendezésre egy egynapos Liferay szimpózium, amire szívesen várja az 

érdeklődőket. Jelentkezni 2012. április 15-ig lehet. Kovács András elmondta, hogy a 

szimpózium részvételi díját az EHK karonként 2 ember számára megtéríti. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Az EHK áttekintette a vállalások listáját. 

2.2 Farkas Patrik jelezte, hogy az 2012-es Önkéntes Nap szervezői megbeszélésére sok 

panasz érkezett a delegáltaktól. Kovács András kérte, hogy ha a Kari Hallgatói 

Képviseletekből valaki elvállalná a főszervezői feladatokat, akkor azt jelezze neki. 
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2.3 Engert Attila jelezte, hogy a HK ZH-hoz kiküldött anyagban vannak hibásan szereplő 

adatok, így kérte, hogy aki hibákat észlel, az jelezze neki. 

2.4 Farkas Tímea elmondta, hogy a Közhír legutóbb megjelent számát nem kapta meg 

előzetes átolvasásra. 

 

 

Következő EHK ülés: 2012. április 19. (csütörtök) 18:00 

Belső Vezetői értekezlet: 2012. április 17. (kedd) 9:00 

Belső Oktatási Bizottsági ülés: 2012. április 16. (hétfő) 17:00 

Belső Kollégiumi Bizottság: 2012. április 17. (kedd) 19:00 

Belső Gazdasági Bizottság: 2012. április 17. (kedd) 17:00 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. április 12. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 Művészeti vezetők juttatása Nagy Gábor 

2 OHV honlap pályázat Farkas Tímea 
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BME OHV Honlap pályázat 2012 
 

 
Az Egyetemi Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki BME OHV Honlap fejlesztése céljából. 

 

A pályázat célja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő OHV (Oktatás Hallgatói 

véleményezés) eredményének megjelenítésére alkalmas korszerű honlap létrehozása, ahol minden érdeklődő 

számára megfelelő funkciók segítségével elérhetővé válnak az OHV eredményekkel kapcsolatos információk.  

Az így elnyert pályázat elkészítésére a nyertesnek 3 hónap áll rendelkezésére. Az elvégzendő feladat részletes 

ismertetése és a pályázati adatlap az EHK honlapjáról letölthető. 

 

 

Pályázati feltételek: 

 

- BME aktív jogviszony; 

- A pályázati adatlap kitöltése és leadása; 

- Designterv elkészítése; 

- Munkaterv elkészítése határidőkkel; 

- Előzetes költségterv; 

- Referenciák bemutatása. 

 

 

Kritérium követelmények: 

 

- PHP és MySQL fejlesztésben való jártasság 

- HTML és CSS ismeretek 

 

Előnyt jelent: 

 

- Weboldal grafikai ismeretek 

- Bonyolult XLS és CSV fájlok feldolgozásában és generálásában való jártasság 

- Adatreprezentációk (grafikonok, kimutatások) előállításában való jártasság 

 

Pályázat díjazása: 

 

A pályázatot elnyert hallgatóval az Egyetemi Hallgatói Képviseletet szerződésben rögzíti a határidőket és a 

jutalmazás összegét. 

 

További kérdések esetén információ kérhető Farkas Tímeánál. ( farkas.timea@sc.bme.hu) 

 

A pályázat beadási határideje és helye: 

2012. május 4. (péntek) 

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

 

Budapest, 2012.04.13. 
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Pályázati adatlap 
 

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

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

Beiratkozás éve: ...............................................................................................................................................  

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

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

 

Honlap fejlesztéssel kapcsolatos ismeretek:  

 

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

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

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

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

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

 

Referenciák, eddig elkészített honlapok (hivatkozással): 

 

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

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

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

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

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

 

Mellékletek: 

 
1. ...................................................................................  

2. ...................................................................................  

3. ...................................................................................  

4. ...................................................................................  

 

………………………………... 

                                                                                                                      A pályázó aláírása 

Dátum: 2012………………… 

 


