Emlékeztető
OE-KOLL, 0030,2009.
A BMF Kollégium Ünnepi Kollégiumi Tanács
2009. december 16-i üléséről
Napirendi pontok:
1./ A „BMF Kollégium vezetői beszámoló”, illetve a Kollégiumi Tanács
munkájának értékelése.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató,

2./ A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat elnökének tájékoztatója, a tanév I.
félévének történéseiről, szakmai munkájáról.
Előterjesztő: Pausits Péter HÖK Kollégiumi alelnök

3./ Tájékoztató a Tagkollégiumok I. féléves önkormányzati munkájáról, valamint
a tervezett közösségi, és szabadidős programok megvalósulásáról.
Előterjesztő: TKollHÖK elnökök, Tagkollégiumi igazgatók, Nevelőtanárok

4./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium PPP beruházás keretében felújításra
kerülő Diákotthon helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

5./ Egyebek.
6./ Évzáró ünnepi köszöntő és fogadás.
Balogh József kollégiumigazgató köszönti az Ünnepi kibővített Kollégiumi Tanács testületének
tagjait és megállapítja, hogy a Tanács határozatképes, majd megkérdezi, hogy az előre
megküldött írásos anyagokhoz, napirendi pontokhoz van e valakinek kérdése, javaslata. A
Tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a napirendi pontokat.
Az ünnepi ülés külön meghívott vendégei Dr. Horváth Elek Oktatási,- és általános
rektorhelyettes és Kártyás Gyula Oktatási igazgató Urak, illetve Estók Szabolcs HÖK elnök.
A Kollégiumi Tanács üléséről hangfelvétel készült, mely a Bánki Donát Kollégiumban
(Podmaniczky u. 8.) hozzáférhető. A jelenléti ív szintén itt kerül lefűzésre, jelen emlékeztetővel
együtt.
1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A napirendi ponthoz tartozó írásos anyag előzőleg mindenki számára ki lett küldve. Szóbeli
kiegészítésképpen a következőket mondja el. Igen küzdelmes, nehéz éven vagyunk túl. A
gazdasági válság sajnos megérintett minket is, a főiskola is kénytelen volt megszorításokat
alkalmazni. Ennek következtében elsőként egy közel 5 %-os létszámleépítést kellett
végrehajtani. Sajnos az elismerések, jutalmak is minimális szintre szorultak a körülmények
miatt. Kiemeli a tagkollégiumok sikeres pályázati tevékenységeit, melyek által nagyon komoly
eszközfejlesztésekre kerülhetett sor. Megemlíti a külső kapcsolatok fontosságát, mint pl. a
FEKOSZ rendezvények szervezését, az azokon való részvételt. Úgy gondolja, hogy pozitív
változást hozott az új KollHÖK-Elnök megválasztása az egész kollégium tekintetében. Nem kis
feladatot jelentett az „e-szoctám” rendszer bevezetése, a férőhely kapacitásunk az előző évhez
képest nem változott, felhívja a figyelmet a részletes ehhez kapcsolódó írásos anyag
tanulmányozására. A beruházások és fejlesztések a saját belső forrásaink terhére, illetve kis
külső segítséggel, megvalósultak. Összességében a nehézségek ellenére volt előrelépés.
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Végezetül elmondja, hogy komoly sikerként könyvelhető el az, hogy 2010. január 1-től, a
felsőoktatási törvény változását követően, egyetemként működik tovább a főiskola, Óbudai
Egyetem néven.
Határozat: A kollégiumigazgatói beszámolót a testület egyhangúlag elfogadja.

2. Napirendi pont
Pausits Péter KollHÖK elnök
Az írásos anyagot azzal egészíti ki, hogy a hallgatói tanácsülésen beszámolt a Kandó Kálmán
Kollégium helyzetéről, illetve a Terminus Hotel kiváltására tett lépésekről. Sikeres félévnek
tekinti az elmúlt időszakot, rendszeresen voltak visszajelzések a tagkollégiumokból. A
megkeresések után igyekezett maximális támogatást nyújtani a kollégiumoknak. A sport és
kulturális bizottság tagjaként is a kollégiumi terület támogatását támogatta. Megköszöni az
egész éves munkát.
Szabóné Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató Kiss Árpád Kollégium
Ebben az évben elég nagy változás történt a TKollHÖK-ök életében, ezt a pozitív változást a
KollHÖK-nek lehet köszönni. Átgondolásra javasolja a KollHÖK és a TKollHÖK közötti
feladatmegosztást, illetve a küldöttgyűlések meghatározását, pontosítását, egységes
álláspontokat kellene létrehozni.
Határozat: A tájékoztató napirendi pontot a testület tagjai tudomásul vették.

3. napirendi pont
A TKollHÖK elnökök és a Tagkollégiumi igazgatók röviden tájékoztatnak a Tagkollégiumok I.
féléves önkormányzati munkájáról, valamint a tervezett közösségi, és szabadidős programok
megvalósulásáról. Az elhangzott tájékoztatók alapján megállapítható, hogy minden területen
tartalmas közösségi élet zajlik, bár vannak területek, ahol az elmúlt időszakban csökkent az
aktivitás.
Határozat: A tájékoztató napirendi pontot a testület tagjai tudomásul vették.

4. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Ígéretet kaptunk a HÉROSZ Zrt-től, mivel meg van a bank, mely támogatja őket, hogy talán
januárban, vagy februárban el tudják kezdeni a Kandó Kollégium felújítását. Minden további
fejleményről tájékoztatni fog.
Határozat: A tájékoztatót a testület tagjai tudomásul vették.

5 - 6. Napirendi pontok
Balogh József kollégiumigazgató
Igazgató Úr több bejelentést tesz. Az első, hogy Kálmán Valéria tagkollégiumi igazgató Asszony
december 31-el nyugdíjba vonul. Helyette a Hotel@BMF Diákotthon tagkollégium igazgatói
feladatait Novák János fogja ellátni. Tősér Magdolna a Kiss Árpád Tagkollégium hallgatói
ügyintézője január 1-től 8 órás munkaviszonyban végzi tovább a feladatait.
A bejelentéseket követően Pausits Péterrel együtt, a Kollégium és a Hallgatói Önkormányzat
nevében közösen adják át az ajándékokat Kálmán Valéria részére. A búcsúztatás után igazgató
Úr köszönetet mond minden munkatársnak az egész évben végzett munkájáért, amit a HÖK
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kollégiumi Alelnökének köszöntője követ. Ezt követően átadásra kerülnek a Kollégium és a
HÖK ajándékai a dolgozóknak.
Dr. Horváth Elek Oktatási rektor helyettes
A főiskola vezetése részéről nagyon fontosnak tartják a Kollégiumot és az ott folyó munkát.
Azért fontos, mert az állandó változások, a kreditrendszer és a Bsc, Msc bevezetése mellett, a
kollégium lett az egyetlen hely, ahol a hallgatók együtt vannak, lehetőséget kapnak arra, hogy
közösséget alkothassanak. Nagyon örül annak, hogy minden évben vannak olyan hallgatók,
akik ezeket a közösségformáló feladatot ellátják. Örömmel hallja a pályázatok sikerességét,
nagyon jó ötletek vannak benne, ötletes és szellemes dolgok. Megemlíti, hogy az elmúlt évben
sajnos csökkentek a támogatások a gazdasági helyzet miatt, ezért külön is örül a sikeres
pályázatoknak. Véleménye szerint ez egy jó kollégium, ami jól működik, köszönhető ez a
kollégium vezetőjének, melyet mindenképpen ki kell emelni. Elmondja, hogy a főiskola elnyerte
a Felsőoktatási Minőségi Nagydíjat, valamint komoly eredmény, hogy megnyerték a Műszaki
Felsőoktatási Sportnapokat. Véleménye szerint a Főiskola nagyon jól halad előre, nagyon
előkelő helyen szerepel a felsőoktatási rangsorban, köszönhető ez az oktatóknak valamint a
hallgatóknak. Bejelenti, hogy bár még nem hivatalos de jövő évtől egyetem lesz a Főiskola,
Óbudai Egyetem néven.
Végezetül megköszöni a hallgatói vezetőknek és a kollégium igazgatójának a beszámolóit,
munkájukat, valamint minden további dolgozó munkáját.
Estók Szabolcs FHÖK elnök
Egyet ért és csatlakozik a rektor helyettes Úr által elmondottakhoz, véleménye szerint is ezek
nagyon fontos dolgok. Örömmel hallja, hogy jobban működik a Hallgatói Önkormányzat, külön
megköszöni Pausits Péter munkáját, hisz általa jobban értesülnek a kollégium dolgairól.
Mindenki munkáját köszöni, és boldog ünnepet kíván.
Balogh József kollégiumigazgató
Végezetül ő is megköszöni minden dolgozó egész éves munkáját, mindenkinek boldog
ünnepeket kíván.
A köszöntők és az üdvözléseket követően ünnepi ebéd és fogadás vette kezdetét.
Budapest, 2010. január 11.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató
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