Emlékeztető
OE-KOLL, 1121, 2010.
Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2010. november 10-i üléséről
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a kollégiumi férőhelyek folyamatos feltöltésének helyzetéről, a
hallgatói nyilvántartásokról és statisztikai kimutatásokról.
Előterjesztő:

Κémeri-Μikó Zsolt Neptun rendszergazda,
Balogh József kollégiumigazgató

2./ Tájékoztató a kollégiumi térítési díjak első három hónapjában
befizetésének helyzetéről, a kiírt szolgáltatási díjak alakulásáról.

történő

Előterjesztő: Κémeri-Μikó Zsolt Neptun rendszergazda

3./ Tájékoztató az Egyetem Rektori Tanácsának és Szenátusának üléseiről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

4./ Tájékoztató a Tagkollégiumi Küldöttgyűlésekről.
Előterjesztő: TKollHÖK elnökök, HÖK kollégiumi alelnök

5./ ÓE Kollégium Felvételi eljárás rendje Szabályzat módosítása.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

6./ Bérleményi Tagkollégiumok felszereltségének és működésének, valamint személyi
és tárgyi feltételeinek áttekintése.
Előterjesztő: Kollégiumi tanárok, TKollHÖK elnökök

7./ Tájékoztató a 2010. év bérleményi férőhelyek finanszírozásáról és a lakhatási,
illetve kollégiumi normatíva támogatás alakulásáról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

8./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium PPP beruházás keretében történő
felújításának helyzetéről.
Előterjesztő: Κémeri-Μikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda

9./ Egyebek.
Balogh József kollégiumigazgató köszönti a Kollégiumi Tanács tagjait és megállapítja, hogy a
Tanács határozatképes. Felhívja a figyelmet, hogy ezen túl az írásos anyagok a Kollégium
honlapján lesznek hozzáférhetőek, letölthetőek. Megkérdezi, hogy a honlapon található írásos
anyagokhoz, napirendi pontokhoz van e valakinek kérdése, javaslata. A Tanács tagjai
egyhangúlag elfogadják a napirendi pontokat.
A Kollégiumi Tanács üléséről hangfelvétel készült, mely a Bánki Donát Kollégiumban
(Podmaniczky u. 8.) hozzáférhető. A jelenléti ív szintén itt kerül lefűzésre az emlékeztetővel
együtt.
0. Napirendi pontként bemutatkoznak az újonnan megválasztott hallgatói vezetők (Lukács
Roland TKollHÖK elnök Lébényi Pál Kollégium és Németh Balázs Márton Áron Szakkollégium).
1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A napirendi ponthoz kapcsolódóan készült több statisztikai kimutatás, mely az őszi félév adatait
mutatja. Ez egy adott pillanatfelvétel, mely azt mutatja, hogy október 15-én a kollégiumi
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rendszerben a hallgatók elhelyezésének megoszlása hogyan is néz ki. Ezt az anyagot
továbbították az oktatási főigazgatóság részére. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Κémeri-Μikó Zsolt Neptun rendszergazda
Szeptember óta szerencsére folyamatos a 100 %-os töltöttség, friss jelentkezők is vannak,
ahogy megüresedik egy hely, azonnal fel lehet tölteni. Reményei szerint februárig nem lesz
gond a feltöltéssel.
Határozat: A kollégiumi tanács elfogadta a tájékoztató napirendi pontot.

2. Napirendi pont
Κémeri-Μikó Zsolt Neptun rendszergazda
A térítési díjak időarányos teljesítéséről a következőket tudja elmondani, a lejárt tartozásokról
készített egy névsoros táblázatot, melyet ki is oszt a tanács tagjai részére. A befizetési
fegyelem sokkal jobb, mint az előző év hasonló időszakában volt, igyekezett figyelmeztetni
minden hallgatót a tartozásaikról.
November elején megszületett a döntés a kollégiumi kedvezményekről, összesen 14 fő
részesült 25, 50, illetve 75 %-os engedményben. A határozatnak megfelelően módosította a
kollégiumi díjakat, melyek erre a félévre már ki is vannak írva.
Határozat: A kollégiumi tanács elfogadta a tájékoztató napirendi pontot.

3. napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A honlapon megtalálható a Szenátus ülésének határozattára, és a Rektori Tanács
emlékeztetője, mely október 11-én volt. Kiemelten említi meg, hogy az egyetemen
akkreditációjára fog sor kerülni, melyről az előző tanácsülésen már részletesen beszélt. A
kérdésekre szívesen válaszol.
Határozat: A kollégiumi tanács egyhangúlag elfogadta a tájékoztató napirendi pontot.

4. Napirendi pont
Kun Olivér TKollHÖK Elnök Terminus Hotel
Az elmúlt félév pénzmozgásairól, illetve az idei félév bevételeiről tájékoztatták a hallgatókat. A
várható rendezvényekről esett szó, Visnyei László a kollégiumot érintő változásokról beszélt. A
felmerült kérdéseket megbeszélték.
Gönye Eszter TKollHÖK Elnök Nagytétényi Úti Kollégium
Az előző elnök beszámolt az elmúlt félév eseményeiről, a pénzmozgásokról, az új tagok
választása megtörtént. Nagyon sokan voltak.
Lukács Roland TKollHÖK Elnök Lébényi Pál Kollégium
Új elnököt, illetve érdekvédelmi felelősöket választottak, kétfordulós volt a választás. A
kollégium helyzetéről volt szó az első küldöttgyűlésen, a programokról, a pénzmozgásokról.
Kiss Ferenc TKollHÖK Elnök Kiss Árpád kollégium
Különösebb nem történt a küldöttgyűlésen, nem volt választás, a pénzügyi helyzetről számoltak
be, Szabóné Csík Erzsébet igazgató Asszony a kollégium helyzetéről beszélt. Programokról
beszéltek illetve a felmerülő kérdésekre válaszoltak.
Félegyházi Zoltán DKollHÖK Elnök Hotel@BMF Diákotthon
Novák János, illetve Kálmán Valéria tájékoztatója után elnökválasztás volt, ahol a régi elnököt
megerősítették a posztján. Ki lett hirdetve az eredmény az érdekvédelmi felelősök
választásáról.
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Dankó Norbert TKollHÖK Elnök Bánki Donát Kollégium
Elnöki beszámoló volt, érdekvédelmi felelősök bemutatkozása, gazdasági beszámoló, a
programokról esett szó, sajnálatos dolog, hogy több apró lopás volt az utóbbi időben, amit
szeretnének több odafigyeléssel megelőzni.
Illés László, Németh Balázs TKollHÖK Elnök Márton Áron Szakkollégium
Náluk is elnöki beszámoló volt, mi történt az elmúlt félévben. Választások voltak, programok,
kirándulások kihirdetése történt. A kollégiumi díjakról, tartozásokról esett szó, a működő körök
beszámolót tartottak. Sajnos a kollégium közelében történt egy bűncselekmény, ezzel
kapcsolatban felhívták a figyelmet az óvatosságra.
Schmiedt Péter HÖK Kollégiumi Alelnök
Ezen túl a kollégiumokban közgyűlések lesznek egységesen. Elmondja, hogy sikerült
megismernie a KollHÖK munkáját. Sok probléma merült fel a választások folyamatával
kapcsolatban, reméli ezeket a problémákat a későbbiekben sikerül majd megoldani, a maga
részéről mindent meg tesz ennek érdekében.
Balogh József kollégiumigazgató
Összességében annyit fűz az előzőekhez, hogy véleménye szerint nagyon elhúzódó volt a
közgyűlések időbeni lezajlása folyamata, erre jobban oda kell figyelni a jövőben. A másik dolog,
hogy az érdekvédelmi felelősök megválasztását valamilyen formában rendezni kell a
szabályzaton belül. Ezt javaslatként mondja, hogy esetleg a HÖK alapszabályán módosítani
lehetne.
Határozat: A kollégiumi tanács elfogadta a tájékoztató napirendi pontot.

5. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Első körben stilisztikai áttekintése történt meg a szabályzatnak, majd a felvételi bizottságok
jegyzőkönyvei alapján készültek el a módosító javaslatok. Ezzel párhuzamosan a HÖK részéről
is folyt egy áttekintés az e-szoctám rendszer finomítását illetően. Κémeri-Μikó Zsolt
személyében eljuttattuk a HÖK részére a javaslatainkat.
Κémeri-Μikó Zsolt Neptun rendszergazda
Elsősorban egy technikai megbeszélés zajlott le, konkrétan arról, hogy hogyan lehetne
gördülékenyebbé tenni az e-szoctám rendszert, majd pár hét múlva tértek rá a szabályzatra, a
módosítások nagy része inkább technikai jellegű, illetve a közéleti pontszámokkal kapcsolatos.
Határozat: A kollégiumi tanács 2 fő tartózkodással elfogadta a napirendi pontot, és
felhatalmazást ad Balogh József igazgató úrnak, hogy a hallgatói tanács véleményét
figyelembe véve, a tagkollégiumi igazgatók heti ülésén véglegesítsék a dolgot és továbbküldjék
a rektori tanács és a szenátus felé a szabályzatmódosítási előterjesztést.
6. Napirendi pont
Illés László, Németh Balázs TKollHÖK Elnök Márton Áron Szakkollégium
A tavaly év végi beszámoló óta nem történt jelentősebb változás, talán annyit el lehet mondani,
hogy, a karbantartási ügyek egy kicsit hanyagabbul vannak kezelve. A konyhák felszereltsége
erősen kifogásolható. Működik egy menza, a kollégiumban, sportolási lehetőség van. A
lakószintek felszereltségét ismerteti.
Gönye Eszter, Bozó Ferenc TKollHÖK Elnök, nevelőtanár, Nagytétényi Úti Kollégium
A helyi vezetéssel kialakult kapcsolat továbbra is jónak mondható, az ELTE biztosítja az
alapszolgáltatásokat. A hallgatói irodában a hallgatók tudják az ügyeiket intézni. A felszereltség
jelenleg kielégíti a követelményeiket.
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Kun Olivér, Horváth Gábor TKollHÖK Elnök, nevelőtanár, Terminus Hotel
A hallgatók rendelkezésére áll a klubhelyiség, zeneterem, fitnesz terem, szolárium. A szinteken
lévő közösségi helyiségek használhatók. A berendezést ismerteti részletesen. Át lettek alakítva
a szobák, illetve teljes felújítás történt. Aki szeretné megnézni a kollégiumot az ülés után,
megteheti.
Határozat: A kollégiumi tanács elfogadta a tájékoztató napirendi pontot.

7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Ismerteti a 2010-es bérleményi férőhelyek finanszírozásának feltételeit, részletesen ismerteti az
ide vonatkozó számításokat. Elmondja, hogy a bérlemények sorsa mindig is kérdéses, ami azt
jelenti, hogy tavaszig el fog dőlni, hogy mi lesz. Jelenleg úgy tűnik, hogy jövő szeptemberre a
Nagytétényi úti Kollégiumban bérelt férőhelyek meg fognak szűnni. A Terminus Hotel
valószínűleg még lesz a jövő tanévben is, de áprilisig el kell dőlni mindezeknek, a kollégiumi
felvételi eljárás meghirdetése miatt.
Határozat: A kollégiumi tanács elfogadta a tájékoztató napirendi pontot.

8. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Kandó Kollégium felújítása kapcsán elmondja, hogy készült egy belsőépítészeti látványterv,
mely ki lett küldve a tanács tagjai részére. Megkapták az építési engedélyt is. Folynak a
munkálatok, reméljük, nem jön semmi közbe és az ígért időre sikerül átadniuk az épületet.
Határozat: A kollégiumi tanács elfogadta a tájékoztató napirendi pontot.

9. Egyebek
Félegyházi Zoltán ismerteti, hogy a Hotel@BMF Diákotthonban megalakult a „Tavaszmező
egyesület” melyben nem csak kollégista tagok vannak és léphetnek be.
Novák János az összkollégiumi póker bajnokság negatív és pozitív tapasztalatairól beszél.
Szabóné Csík Erzsébet a várható programokat, kirándulásokat ismerteti.
Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt és kéri, hogy a Tagkollégiumi rendezvényekről
küldjenek értesítést minden esetben, illetve anyagokat a Honlapra, a Tanács ülését bezárja.

Budapest, 2010. november 22.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató
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