
 

 

  

 

EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 2010. január 7-én tartott üléséről 

 

Jelen voltak: Berzlánovich Imre, Domján Zsolt, Hamvas Mihály, Hülber Attila, Kálmán 

László, Keresztes Péter, Kerkay Péter, Kovács András, Kovács Nándor, Kulcsár Bence, Marosi 

Csaba, Maszlavér Gábor, Medvey Ádám, Paragi Miklós, Rozgonyi Eszter 

Kimentés: Ürögi Tamás 

 

Beszámolók, előterjesztések: 

1.1 Keresztes Péter beszámolt a 2009. december 21-ei vezetői értekezleten történtekről. Itt 

szó volt az egyes karok által el nem költött szakképzési hozzájárulásról, a kutatóegyetemi 

pályázatról, az egyetemnek be nem fizetett 466 millió Ft hallgatói tartozásokról (2001-óta), 

az új gazdasági rendszerre való átállásról, az uszoda végleges bezárásáról. Megszületett a 

végleges megegyezés a BME és az ELTE között a Bogdánffy utcai sporttelep felosztásáról 

(a nyár folyamán megtörténhet az elválás).  

1.2 Keresztes Péter beszámolt a 2010. január 4-ei vezetői értekezleten történtekről. Itt szó volt 

a GTK által létesítendő alapkezelővel kapcsolatos Szenátusi előterjesztésről, illetve a 

kutatóegyetemi pályázatról. Kaszásné Mészáros Éva főigazgató asszony beszámolt az új 

gazdasági rendszer (MGR) elindulásáról. 

1.3 Keresztes Péter a héten részt vett egy megbeszélésen Kaszásné Mészáros Éva főigazgató 

asszonnyal. 

1.4 Keresztes Péter elmondta, hogy a héten egyeztetett Hajós Róberttel a GMF Üzemeltetési 

Osztály vezetőjével a K épület aulájának kibérlése estén felmerülő költségekkel 

kapcsolatosan. 

1.5 Keresztes Péter a héten részt vett egy megbeszélésen Szabó Imre DIK igazgatóval, 

illetve Németh Ádámmal a MISZ Nonprofit KFT ügyvezető igazgatójával. Várhatóan 

innentől kezdve hetente sor kerül ezekre az egyeztetésekre. Itt szó volt a költözésekről, a 

költségvetés komplex kezeléséről, a Kulturális Titkárságról, a Fénymásoló projektről (a 

gépek beszerzés alatt állnak, a koncessziós szerződés főigazgató asszony beleegyezésére 

vár). Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a következő üléstől kezdve minden 



 

 

alkalommal vendégünk lesz Szabó Imre Ernő, aki beszámol majd a Diákközpont 

tevékenységéről. 

1.6 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy 2009. december 27-én ÉTE ankéton vett 

részt.  

1.7 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a 2009. december 12-ei kifizetések során 

bekövetkezett probléma miatt egyeztetést hívott össze a folyamatban résztvevőkkel a jövő 

hétre. Emellett tájékoztatta az EHK-t, hogy a pótolt kifizetés során több tétel nem került 

kifizetésre hibás számlaszám miatt (1. csatolt dokumentum). 

1.8 Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a Schönherz Zoltán Kollégium, illetve a 

Kármán Tódor Kollégium tűzvédelmi korlátos módosítási folyamata még nem zárult le 

(2. csatolt dokumentum). A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság nem fogadta el a beadott 

módosítási kérelmet, így további egyeztetések szükségesek. 

1.9 Rozgonyi Eszter előterjesztette a TJSZ módosítással kapcsolatban beérkezett 

véleményeket. A javaslatok egy része pontosítás volt, így azok automatikusan átvezetésre 

kerültek. A következő javaslat igényelt döntést: a kollégiumi vezető mentori illetve 

mentori pályázatok kiírását a GMF végezze az EHK egyetértésével. A javaslatot ez EHK 

egyhangúlag, 15-0-0 arányban elfogadta. Végül az EHK 15-0-0 arányban elfogadta a TJSZ 

Szenátus elé terjesztendő változatát (3. csatolt dokumentum). 

1.10  Keresztes Péter tájékoztatta az EHK-t, hogy a következő rektori tanács véleményezi még 

a GMF Kollégiumok Osztály igazgatói pályázatának eredményét (4. csatolt dokumentum). 

 

 

Következő EHK ülés: 

Belső Oktatási Bizottság 

 

2010. január 14. (csütörtök) 18:00 

2010. január  11 (hétfő) 

 

 

 

 Rozgonyi Eszter Keresztes Péter 

 Jegyzőkönyvvezető Elnök 

Budapest, 2010. január 7. 



 

 

 

Az ülésen kiosztásra került írásos anyagok listája 
 

Szám Megnevezés Készítette/Előterjesztette 

1. Kifizetési problémák Keresztes Péter 

2. Tűzvédelmi korlát módosításáról állásfoglalás Keresztes Péter 

3. TJSZ előterjesztés 2010. 01.25-re Rozgonyi Eszter 

4. GMF KO igazgató pályázat véleményezése  Keresztes Péter 

 


