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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2012. április 26-án tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Czinkóczki Krisztián, Engert Attila, Farkas László, Farkas Patrik, Farkas 

Tímea, Fekete Dóra, Hoffer Dávid, Kálmán László, Kettinger Ádám, Kovács András, Nagy 

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

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Kovács András köszöntette az EHK új tagját, Kettinger Ádámot a Természettudományi 

Kar delegáltját. 

1.2 Kovács András beszámolt a hétfői Operatív Értekezleteteken történtekről. Itt a 

felsőoktatási intézmények tervezett integrációiról beszéltek, aminek végrehajtását jelen 

helyzetben még elképzelhetetlennek tartják.  

1.3 Kovács András beszámolt a Szenátus 2012. április 19-ei ülésén történtekről. 

1.4 Kovács András beszámolt a hétfői Vezetői Értekezleten történtekről. Itt  Dr. Péceli 

Gábor (rektor) megköszönte az értekezlet tagjainak, hogy elősegítették a Költségvetési 

Szabályzat módosításának és az Egyetem 2012. évi költségvetésének szenátusi 

elfogadását. Beszéltek arról is, hogy a Műegyetem Támogatói és Baráti Körében 

esedékes az elnöki és a főtitkári választás. Az értekezleten  Dr. Jobbágy Ákos (oktatási 

igazgató) és Fortuna Zoltán (Költségvetési és Kontrolling Csoport) bemutatta az új 

Intézmény Fejlesztési Terv (IFT) kialakításához szükséges adatokat, kimutatásokat.  

1.5 Kovács András elmondta, hogy várhatóan az Egyetem is hamarosan csatlakozik a 

HÖOK Budapesti Régiójának Kollégiumi Szövetségéhez.  

1.6 Kovács András ismét arra kérte az EHK-sokat, hogy mi hamarabb küldjék meg részére a 

kollégiumok helyzetére, a kollégiumi közéletre vonatkozó kérdéseire adott válaszokat. 

1.7 Kovács András tájékoztatta az EHK-t, hogy az EFOTT menedzsment irányába végzendő 

operatív feladatokat a jövőben Ábrahám András fogja ellátni. 

1.8 Kovács András jelezte, hogy Berzlánovich Imre távozásával több feladat ellátására is új 

embert kell kijelölni. A Szenátusi Gazdasági Bizottságba Hoffer Dávid jelentkezett, amit 

az EHK 15-0-1 arányú szavazást követően támogatott. Az Impulzus újság olvasására 
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Farkas László jelentkezett, amit az EHK egyhangú, 16-0-0 arányú szavazást követően 

támogatott. 

1.9 Kovács András elmondta, hogy a Diákközpontban véget ért a belső ellenőrzés. 2012. 

május 2-án 10:00-14:00 között Gál Tibor és Ficzek Zoltán elkezdi a Kari Hallgatói 

Képviseletek kezelésében lévő eszközök leltárazását. Kovács András kérte, hogy minden 

Kari Hallgatói Képviselet küldje meg neki és Gál Tibornak 2012. május 1. 20:00-ig 

annak a személynek a nevét, aki segíteni tudja a munkájukat. Ezen határidő betartása 

része a Kari Hallgatói Képviseletek teljesítmény alapú támogatásának.  

1.10  Kovács András elmondta, hogy keddi nap folyamán EHK-DIK-MISZ-MISZISZ vezetői 

értekezletet tartott, ahol a kötelezettségvállalással terhelt illetve a maradvány keretekről 

egyeztettek. 

1.11  Farkas Tímea előterjesztette a BME Médiapályázat 2012 kiírására vonatkozó javaslatát 

(1. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúan, 16-0-0 arányban támogatott. 

1.12  Kovács András előterjesztette Orbán Balázs a 2012. évi BME Egyetemi Napok 

„Rendező Kar” című pályázati kiírásra vonatkozó javaslatát (2. sz. melléklet), amelyet az 

EHK egyhangúan, 16-0-0 arányban támogatott. 

1.13  Szentesi Anett előterjesztette a 2012/2013. tanévre Köztársasági Ösztöndíj elnyerésére 

vonatkozó Rektori Utasítás szövegére vonatkozó javaslatát (3. sz. melléklet), amelyet az 

EHK egyhangúan, 16-0-0 arányban támogatott. 

1.14  Szentesi Anett előterjesztette a 2012/2013. tanévre vonatkozó József Nádor Ösztöndíj 

pályázatra vonatkozó javaslatát (4. sz. melléklet), amelyet az EHK egyhangúan, 16-0-0 

arányban támogatott.  

1.15 Szentesi Anett előterjesztette az Egyetemi BME ösztöndíj pályázatra és a pontozási 

irányelveire vonatkozó javaslatát (5. sz. melléklet), amelyet az EHK 16-0-0 arányban 

támogatott. 

1.16 Nagy Gábor előterjesztette a Művészeti vezetők juttatására vonatkozó javaslatát (6. sz. 

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

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

és Külső Oktatási Bizottsági üléseket tartott, ahol az OHV szabályzatról, az OHV 

kérdésekről kialakult kari véleményekről, valamit a tantárgyfelvételhez kapcsolódó 

követelmények ellenőrzési módjáról egyeztettek. Részt vett az Oktatási Dékánhelyettesi 
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Értekezleten, ahol bemutatásra került a középiskolásoknak készülő matematika és fizika 

felkészítő honlap illetve egyeztettek a tantárgyfelvételhez kapcsolódó követelmények 

ellenőrzési módjáról. Ezen utóbbival kapcsolatban az a javaslat születettet, hogy a 

jegybeírási időszakot követően kemény szűréssel indul a tárgyfelvételi időszak, valamint 

korábbi időpontban történik majd meg a tanszéki kompenzációs díjakkal kapcsolatos 

ellenőrzés a késedelmes jegybeírások tekintetében. Ezt követően a Kari Tanulmányi 

Bizottságok döntése alapján két külön időpontban indulna meg a tárgyfelvétel, ahol a 

karoknak lehetőségük lenne bizonyos tanulmányi preferenciákat is figyelembe venni. 

Szabó Tamás javasolta, hogy inkább karonként vagy két karonként külön-külön 

időpontban kezdődjön meg a mintatanterv szerinti tárgyak felvétele, majd a többi 

tantárgy felvétele minden karra vonatkozóan kezdődjön közös időpontban. Az EHK 12-7 

arányú szavazást követően továbbra is kitart a korábban már az oktatási 

dékánhelyettesekkel is egyeztetett menetrend mellett. 

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

kifizetésre vonatkozó kifizetési listákat az adatkezelő a mai napon megkapta. A Hallgatói 

Jogorvoslati Bizottság által elfogadott rendszeres szociális ösztöndíj pályázatokra beadott 

fellebbezések korrekciója a következő kifizetési időpontban történik meg. Rácz Tamás a 

jövő hét folyamán Külső Szociális Bizottsági ülést tervez tartani.  

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

Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartott, ahol a félév közben történő kiköltözésekkel 

kapcsolatos teendőkről beszéltek. Részt vett egy kollégiumi fegyelmi tárgyaláson, ahol 

egy a Wigner Jenő Kollégiumban lakó hallgató verekedés miatt szigorú megrovást 

kapott. Fekete Dóra jelezte, hogy 2012. május 3-án szeretné véglegesíteni a karok 

közötti kollégiumi férőhelyosztás menetét.  

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

Belső Pályázati Bizottsági ülést tartott, ahol a Köztársasági Ösztöndíj elnyerésére 

vonatkozó Rektori Utasításról egyeztetettek. Szentesi Anett tájékoztatta az EHK-t, hogy 

Réthelyi Miklós (nemzeti erőforrás miniszter) aláírta annak a hallgatónak az oklevelét, 

akinek 1 éve tévesen utasította el az EHK a Köztársasági Ösztöndíjra leadott pályázatát. 

Szentesi Anett jelezte, hogy a Köztársasági Ösztöndíj pontozási rendszerével 

kapcsolatban felvette a kapcsolatot a Szenátus Tudományos Bizottságának vezetőjével.  
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1.21 Vermes Boldizsár beszámolt a Hallgatói web2-es szolgáltatások fejlesztésével 

kapcsolatban történtekről. Elmondta, hogy elkezdődött a MIE, MŰHAL és az EHK 

honlapok beintegrálása a Portál rendszerbe. Jelezte, hogy az SSO integráció határideje a 

mai nap. Jelezte, hogy a Kollégiumi Felvételi Rendszer már csak kisebb módosításokat 

igényel, így várhatóan már a nyári kollégiumi jelentkezés is a Portál rendszeren keresztül 

történhet. Az Egységes Szociális Rendszerrel kapcsolatos igényeket még a Külső 

Szociális Bizottságtól várja. Vermes Boldizsár jelezte, hogy egyeztetett Kreutzer 

Richárddal, mivel véleménye szerint a Karrier Iroda által végzett tevékenységek is 

beépülhetnének a portálba az általános részek közé. 

 

2 Egyebek: 

2.1 Farkas Patrik a Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviselete nevében meghívta az 

EHK-sokat az általuk szervezett Kari Napokra, a SLIP 2012-re. 

2.2 Vermes Boldizsár kérte, hogy az általa elküldött, a Hallgatói Külügyi Testület által 

használt e-mail címet minden Kari Hallgatói Képviselet továbbítsa az általa felügyelt 

levelező listára. 

2.3  Hoffer Dávid beszámolt a 2012. április 24-ei HÖOK választmányi ülésről. Elmondta, 

hogy a Sport Pont Program sportnapján résztvevők száma az elmúlt évhez képest 20%-

al nőtt. Jelezte, hogy a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetségben szabadidős 

sport bizottság alakul. A soron következő HÖOK Közgyűlés 2012. május 12-én kerül 

megrendezésre Sárospatakon.  

2.4 Szabó Tamás jelezte, hogy a MŰSAJT új elnököt választ a közel jövőben. 
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Következő EHK ülés: 2012. május 3 (csütörtök) 18:00 

Belső Kollégiumi Bizottság:  2012. május 3. (csütörtök) 14:00 

 

 

 

 Nagy Gábor Kovács András 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

 

 

Budapest, 2012. április 26. 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1 BME Médiapályázat 2012 kiírása Farkas Tímea 

2 2012. évi BME Egyetemi Napok „Rendező Kar” cím megszerzésére kiírt pályázat Kovács András 

3 2012/2013. tanévre Köztársasági Ösztöndíj elnyerésére vonatkozó Rektori Utasítás szövege Szentesi Anett 

4 2012/2013. tanévre vonatkozó József Nádor Ösztöndíj pályázat Szentesi Anett 

5 Egyetemi BME ösztöndíj pályázatra és a pontozási irányelvei Szentesi Anett 

6 Művészeti vezetők juttatása Nagy Gábor 
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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 2012. augusztus 28-án kerül sor a K épület I. emelet 71. termében, 15:00-kor, 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. augusztus 13. (péntek) 

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

 

Budapest, 2012.02.07. 
 

 

 



 

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:  ...........................................................................................................................................  
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Rövidfilm adatai 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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






































