Emlékeztető
OE-KOLL, 557, 2010.
Az Óbudai Egyetem Kollégium Kollégiumi Tanács
2010. június 05-i üléséről
Tervezett napirendi pontok:
1./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléseiről, és a Kandó Kálmán
Kollégium PPP beruházás keretében történő felújításának helyzetéről.
Előterjesztő:
Balogh József kollégiumigazgató
2./ Beszámoló a 2010/2011-es tanévre vonatkozó „Tavaszi kollégiumi
jelentkezési,- és felvételi időszak” eljárásáról.
Előterjesztő:
Κémeri Μikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda
3./ A 2010/2011-es tanév „Nyári kollégiumi felvételi jelentkezési időszak”
eljárásával kapcsolatos aktuális információk, és feladatok.
Előterjesztő:
Balogh József kollégiumigazgató
4./ A félév zárásával kapcsolatos szervezési kérdések, kiköltözések és
leszerelések ütemezése, felújítási munkálatok, illetve nyári hasznosítás a
Kollégiumban.
Előterjesztő:
Balogh József kollégiumigazgató
5./ Tájékoztató a 2010/2011-es tanévre szóló ”Kollégiumok komfortfokozat
szerinti besorolásáról, illetve a térítési díjakról”
Előterjesztő:
Balogh József kollégiumigazgató
6./ Tájékoztató, a kollégiumi térítési,- és különeljárási díjtartozások helyzetéről.
Előterjesztő:
Κémeri Μikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda
7./ Az Egyetemi átalakulás hatásai és következményei a Kollégium szervezeti
életében.
Előterjesztő:
Balogh József kollégiumigazgató
8./ Egyebek.
Balogh József kollégiumigazgató köszönti a Kollégiumi Tanács tagjait, megállapítja, hogy a
Tanács határozatképes, megkérdezi, hogy az előre megküldött írásos anyagokhoz, napirendi
pontokhoz van e valakinek kérdése, javaslata.
Pausits Péter HÖK kollégiumi Alelnök javasolja, hogy nulladik napirendi pontként tájékoztassuk
azokat a hallgatókat a Tanács munkájáról, akik első Kollégiumi Tanácsülésükön vesznek részt.
A Tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a napirendi pontokat, kiegészítve a nulladik napirendi
ponttal.
A Kollégiumi Tanács üléséről készült emlékeztető és jelenléti ív a Bánki Donát Kollégiumban
(Podmaniczky u. 8.) hozzáférhető.
0. Napirendi pont
Pausits Péter HÖK kollégiumi Alelnök
Elmondja, hogy a törvény előírja, hogy a hallgatói képviselet ezen a fórumon 30% legyen,
nálunk a KOT testületében a Hallgatói Önkormányzat képviselete közel 50 %-ban biztosított.
Kéri, mindenki figyeljen a Tanácsülésen, hiszen később ők lehetnek a kollégiumi hallgatói
vezetők. A kollégium vezetése és a HÖK közötti munkakapcsolat jó.

Balogh József kollégiumigazgató
A kollégiumi körülmények javítása, a kollégiumi közösségi munka színvonalas szervezése
közös célunk. A KOT döntései több csatornán jutnak el az egyetem vezetése elé.

1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató elmondja, hogy az Egyetem Szenátusi Üléseiről az írásos
Emlékeztető anyagokat minden érintett résztvevő megkapta. Röviden ismerteti a Kandó Kálmán
Kollégium PPP rendszerben történő felújításával kapcsolatos eddigi összes egyeztetést az
illetékes hivatalokkal és a minisztériummal. A felújítást végző Hérosz Zrt. a hitelszerződésre a
banki ígéretet megkapta a felújításhoz, az építési engedélyt az Önkormányzathoz beadták, ha a
munkákat 2010. július 1-ig elkezdik, akkor ennek értelmében az átadási határidő és az
üzemeltetés kezdő napja 2011. szeptember 1. Az új kollégium felújításán nagy egyetemi
testület dolgozik. A tervek a leendő kollégisták kényelmét, a nyugodt tanulást biztosítják. Ezért a
HÖK véleményét folyamatosan figyelembe vették. Az új kollégium lakószobái 3 ágyasak, a
mozgáskorlátozottak részére biztosított az akadálymentes közlekedés és lakhatás. Kialakításra
kerülnek tanulószobák, társalgó, büfé, könyvtár (olvasó), konditerem, teakonyhák,
mosókonyhák, valamint tetőkert pihenőkkel.
Illés László Márton Áron Szakkollégium TKollHÖK elnök
Kérdezi, hogy a Kiscelli úti egyetemi épületekből az előadótermek, és a könyvtár átkerül-e az új
kollégiumi épületbe, az egyetem által kialakított Információs Centrumba?
Balogh József kollégiumigazgató
Válaszában elmondja, hogy ezekre nincs lehetőség, az Információs Centrumban kialakításra
kerül egy olvasó terem 160 Internet csatlakozási hellyel, konditerem, könyvtár, levéltár, és büfé.
A Kandó Kollégium megnyitásával az ELTE Nagytétényi úti Kollégium, a Terminus Hotel
bérleményi helyek megszűnnek. Bérleményi kollégiumi férőhelyek csak a Márton Áron
Szakkollégiumban maradnak.
Észrevétel, hozzászólás nincs.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót.

2. Napirendi pont
A 2010/2011-es tanév „Tavaszi kollégiumi jelentkezési,- és felvételi időszak” eljárásáról a
beszámolót Κémeri-Μikó Zsolt tartja meg. A Felvételi Bizottságok tagjaiban változás nem
történt. Az időütemezés jól működött, kisebb késések még voltak. A rendszer működése javult,
május 27-én a Kollégiumi Felvételi Bizottságok meghozták döntéseiket. Május 28-án az Óbudai
Egyetem Kollégiumának, és a HÖK honlapján megjelentek a felvételi eredmények. Κémeri-Μikó
Zsolt a kiadott felvételi jegyzőkönyv alapján rövid statisztikai ismertetőt tart, kiemelve a
fontosabb adatokat. Fellebbezési határidő: 2010. június 10.
Szabóné Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató
Megköszöni a bizottság munkáját, elmondja, sikerült jó megoldást találni a kollégiumi felvételi
eljárásra. A fellebbezési határidő június 10-e, de már így is kb. 100 fő fellebbezését kaptuk meg
e-mailben, további 100 fő fellebbezése várható.
Boda Attila tagkollégiumi igazgató
Székesfehérváron 58 fő jelentkezett a kollégiumba, minden jelentkezőt felvetek, még az
utólagosan jelentkezőket is, az összesen felvettek száma: 62 fő. Értelemszerűen fellebbezési
eljárás így Székesfehérváron nem lesz.
Pausits Péter HÖK kollégiumi Alelnök
A fellebbezési leveleket már Ő is kapja e-mailben, ezeket a Kollégiumi Felvételi Bizottságnak
továbbítja.
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Balogh József kollégiumigazgató
Kéri, hogy a fellebbezéskor a szociális pontszámot reklamáló hallgatók esetében azt újra
számolni szíveskedjenek. Kérdés, észrevétel, megjegyzés a napirendi ponthoz nincs.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja a napirendi ponthoz tartozó anyagokat.

3. napirendi pont
Az első évesek „Nyári kollégiumi felvételi jelentkezési időszak” eljárásával kapcsolatos
anyagokat a tanulmányi osztályok minden érintett hallgatónak megküldik. Ugyanezen anyagok
a honlapra is felkerülnek. 2010 évben a felvételiző hallgatók ponthatár húzása július 22-e lesz,
remélhetőleg elegendő idő lesz a kollégiumi felvételre, illetve marad idő a fellebbezésre is. Az
igazgató úr kéri a HÖK tagjait, hogy a kimenő anyagot ellenőrizzék és pontosítsák le.
Hozzászólás nincs.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót.

4. Napirendi pont
A 2009/2010-es tanév II. félévének zárásával kapcsolatos tájékoztató anyagokat (kiköltözés
rendje, a nyári szállás és termelési gyakorlat tájékoztatója és jelentkezési lapja) minden
tagkollégium megkapta. Nyári szállást a Hotel@BMF Diákotthonban és a Kiss Árpád
Kollégiumban lehet igényelni. Utóbbi kollégiumban, a 2009 évben elkezdet felújítás (vizes
strangok cseréje) folytatódik. A munkák 2010. június 21-el kezdődnek. A kollégiumban a
hallgatók kiköltöztetése, illetve a szobákban lakók átköltöztetése zajlik, hogy a munkák
zökkenőmentesen haladhassanak. A bérleményekben a kiköltözés a kiadott útmutató alapján
történik.
Sztancs András Terminus Hotel TKollHÖK elnök, kérdezi, hogy a Terminus Hotelben a
felújítás alatt a nyári lakhatás biztosított-e?
Balogh József kollégiumigazgató válasz a kérdésre, hogy igen, de kéri a nevelőtanárokat,
hogy a nyári lakhatással kapcsolatban a bérlemények igazgatóival egyeztessenek.
További hozzászólás nincs.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót.

5. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató tájékoztatót tart a kollégiumok komfortfokozat szerinti
besorolásról, illetve a térítési díjakról. A komfortfokozat szerinti besorolás és ezzel együtt a
kollégiumi térítési díj a következő tanévben nem változik. 2011 év szeptemberében, ha a Kandó
Kálmán Kollégium PPP beruházása befejeződik, akkor felül kell vizsgálni a rendszert.
Novák János tagkollégiumi igazgató
A különböző komfortfokozatú helyek kialakulása miatt differenciált helyárakat kellene
megállapítani, mely bonyolítaná a felvételi eljárást is.
Pausits Péter HÖK kollégiumi alelnök
Egyetemi szinten egységesen kellene kezelni a komfortfokozatokat
I fokozat: 10.000,-Ft
IV fokozat: 18.000,-Ft
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Balogh József tagkollégiumi igazgató
Az egy kollégiumon belüli komfortfokozat megkülönböztetése sok konfliktusra ad okot, így azt
figyelembe venni nem lehet. Marad a fent említett két fokozat.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja a tájékoztatót.

6. Napirendi pont
Κémeri-Μikó Zsolt Kollégiumi Neptun rendszergazda
Tájékoztatót tart a kollégiumi térítési- és különeljárási díjtartozások helyzetéről, a további
szervezési kérdésekről, intézkedésekről. Elmondja, hogy az általa készített összevont
táblázatból minden tagkollégium jól tudja követni a térítési és különeljárási díjtételeket. Az
utóbbi években a fizetési fegyelem sokat javult, ezt a folyamatos ellenőrzések is fokozzák. A
tanulmányi osztályok tartozások esetén visszatartják az indexeket, a tantárgyjelentkezéseket
letiltják, mely intézkedés elősegíti a fizetési fegyelmet.
Balogh József kollégiumigazgató
Megköszöni Κémeri-Μikó Zsoltnak, hogy naponta frissíti és figyeli a befizetések alakulását.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja a tájékoztatót.

7. Napirendi pont
Egyebek
Novák János tagkollégiumi igazgató
A Hotel@BMF Kollégiumban a felújítási munkák 2010. június 21-én elkezdődnek ezért a
hallgatók kiköltöztetése, illetve a szobákban a lakók átköltöztetése zajlik, hogy a munkák
zökkenőmentesen haladhassanak. A kollégiumban a nyári hónapokra három emeletet bérbe
adtunk, a további férőhelyeken pedig, a nyáron maradó hallgatóink kerülnek elhelyezésre.
Dankó Norbert Bánki Donát Kollégiumi TKollHÖK elnök
A kollégiumi felvételi eljárás ideje alatt 1 fő kollégista nem adta le a kollégiumi jelentkezését,
milyen módon lehet ezt pótolni?
Κémeri-Μikó Zsolt Kollégiumi Neptun rendszergazda
Jelentkezzenek a várólistára, így az adatbázisba felkerül és üresedés esetén lehetősége lesz
kollégiumi férőhelyre bekerülni.
Sztancs András Terminus Hotel TKollHÖK elnök
Az elnöki teendőkről lemond, jó munkát kíván a megválasztott új vezetőnek, Kun Olivérnek és a
kollégiumi Tanács testületének.
Balogh József kollégiumigazgató
Megköszöni a leköszönő TKollHÖK elnökök munkáját, egyben szintén jó munkát kíván az új
hallgatói vezetőknek.
Szabóné Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató
A Kulturális Bizottság elnökeként kéri, hogy akik még nem számoltak el a megnyert pályázati
pénzzel azok ezt tegyék meg. A számlákat és a beszámolót adják le.
Bozó Ferenc nevelőtanár
A hallgatók a kiadott ütemterv szerint költöznek ki, nyári szállást egy emeleten lehet igénybe
venni az ELTE-vel egyeztetve.
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Boda Attila tagkollégiumi igazgató
A GPS tábor az érdeklődés hiánya miatt elmarad, ennek oka valószínűleg a vizsgaidőszak,
ősszel újra szervezzük.
Balogh József kollégiumigazgató
Kéri, szavazzunk arról, hogy az ősszel szervezendő GPS Tábort támogatják-e a kollégiumok.
Minden kollégium támogatja a programot, a Terminus Hotel tartózkodik.
Balogh József végezetül megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

Budapest, 2010. június 14.

Tősér Magdolna s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató
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