Emlékeztetı
OE-KOLL, 0964 , 2011.
Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2011. október 05-i ülésérıl
Napirendi pontok:
1./

A Kollégiumi Tanács 2011/2012-es tanév I. félév munkaterve, a Kollégium vezetı
testületeinek ülésterve.
Elıterjesztı:
Balogh József kollégiumigazgató

2./

Beszámoló a 2011/2012-es tanév „Nyári” felvételi eljárásáról, a Tagkollégiumi beköltözések
tapasztalatairól, a kiírt kollégiumi térítési díjakról, valamint a várólistáról.
Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató,
Elıterjesztı:
Csányi Zoltán Neptun rendszergazda

3./

Beszámoló, a Kollégium 2011-es év gazdálkodásának és pályázati tevékenységének
idıarányos teljesülésérıl.
Elıterjesztı:
Visnyei László gazdasági vezetı

4./

Tájékoztató az Egyetem Szenátusának ülésérıl.
Elıterjesztı:
Balogh József kollégiumigazgató

5./

Tájékoztató a Tagkollégiumi Gólyatáborokról és a Közgyőlésekrıl.
Elıterjesztı:
Tagkollégiumok vezetıi és TKollHÖK elnökök

6./

Tájékoztató a TKollHÖK-ök által, a 2011/2012-es tanév I. félévre tervezett szakmai,
szabadidıs és közösségi programokról.
Elıterjesztı:
TKollHÖK elnökök

7./

Tájékoztató az Egyetem MAB által elrendelt Akkreditációjának eredményérıl.
Elıterjesztı:
Balogh József kollégiumigazgató

8./

Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium felújításának helyzetérıl.
Elıterjesztı:
Balogh József kollégiumigazgató

9./

Egyebek.

Balogh József kollégiumigazgató köszönti a Kollégiumi Tanács tagjait, és megállapítja, hogy a
tanács határozatképes. Megkérdezi, hogy az elıre megküldött írásos anyagokhoz, napirendi
pontokhoz van e valakinek kérdése, javaslata. A Tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a
napirendi pontokat.
A Kollégiumi Tanács ülésérıl hangfelvétel készült, mely a Bánki Donát Kollégiumban
(Podmaniczky u. 8.) hozzáférhetı. A jelenléti ív szintén itt kerül lefőzésre az emlékeztetıvel
együtt.
0.Napirendi pontban bemutatkoznak az újonnan megválasztott tisztségviselık (Bauer Dániel
TKollHÖK elnök – ELTE Nagytétényi úti Kollégium, Letenyei Gergı TKollHÖK elnök – Balassi
Intézet Márton Áron Szakkollégium) és a kollégiumi tanács tagjai egymásnak.

1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az egyik anyagban látható a tanév kezdésérıl készült idıütemezés, az ülések idıpontjai, a
másik írásos anyag a Kollégium vezetı testületeinek üléstervét tartalmazza, valamint itt látható
az Egyetem vezetı testületeinek az ülésterve és a tanév idıütemezése. Kérdezi, hogy van-e
ezzel kapcsolatban kérdése valakinek. Kérdés nincs.
Határozat: Egyhangúlag elfogadják a kollégiumra vonatkozó idıütemezést és anyagot.
2. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az írásos anyag tartalmazza a nyári felvételi eljárás rendjét, a tagkollégiumi beköltözések
tapasztalatait, a kiírt kollégiumi díjak helyzetét és a várólistát. A letölthetı oldalra felkerült a nyári
felvételi eljárásra vonatkozó statisztikai kimutatás, valamint a felvételi eljárásról készült
jegyzıkönyvek, és a kollégiumi díjakra vonatkozó táblázat. A férıhelyek 100 %-osan telítve
vannak, közel 50 %-os volt a túljelentkezés, a megüresedı helyekre a várólistáról folyamatos a
feltöltés. Természetesen voltak cserék is, összességében mindenhol rendben lezajlott a
beköltözés. Felhívja a figyelmet arra, hogy hamarosan a szeptemberi, októberi kollégiumi díjak
befizetési határideje fog következni. Errıl a NEPTUN rendszerben is kapnak tájékoztatást a
hallgatók, ezért ügyeljenek arra, hogy az elérhetıségek pontosítva legyenek.
Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató
Minden adat megtalálható az eljárásról készült jegyzıkönyvben, néhány dolgot szeretne ebbıl
kiemelni. Felhívja a figyelmet arra, hogy egy egységes kollégium van, nagyon sok kérelemben
emeltek ki egy bizonyos kollégiumot, hogy oda szeretnének kerülni. Az tény, hogy a leginkább
kedvelt kollégiumok a Kiss Árpád, a Bánki Donát illetve a Hotel@BMF, mivel ezek a kollégiumok
vannak a legközelebb az egyetem épületeihez és ezek a legkomfortosabbak is. Sajnos a többi
kollégiumba elsı helyen alig jelentkeztek. A felvételnél az eddigiekhez hasonlóan a szociális és
a tanulmányi pontokat vették figyelembe. Sajnos nem volt zökkenımentes a döntés, de késıbb
sikerült a hiányosságokat orvosolni. A következtetés ebbıl az, hogy újra le kell ülni és át kell
értékelni a rendszert. A lemondások is okoztak problémákat. Megköszöni Csányi Zoltán
körültekintı munkáját, és itt mond köszönetet minden közremőködınek, aki a felvételi eljárásban
segített. Minden kérdésre szívesen válaszol. Nincs további kiegészítés, kérdés.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja napirendi ponthoz tartozó beszámolót.
3. Napirendi pont
Visnyei László gazdasági vezetı
Írásos anyagként ki lett küldve egy táblázat a kollégiumok költségvetésérıl, a pályázati
tevékenységekrıl, valamint a közelmúltban hozott intézkedésekrıl. A pályázatokat illetıen nem
történt semmi változás az utóbbi tanácsülés óta, lehet, hogy az idén az Egyetem belsı
pályázatain kívül nem is lesz más lehetıségünk. A tavasszal elnyert pénzeket sikerült
felhasználni. A gazdálkodással kapcsolatos táblázat a szeptember 12-i állapotot mutatja. A
zárolásoknak köszönhetıen csak az alapmőködéshez szükséges keretbıl lehet gazdálkodni. A
kollégiumot 1 millió 275 ezer forintos elvonás sújtja, és meg lett határozva, hogy mire lehet
költenünk, és sajnos még további zárolások várhatók. Mindezektıl függetlenül úgy tőnik, hogy a
maradványtartási kötelezettségünkkel nem lesz probléma, és év végéig az alapmőködésünket
biztosítani tudjuk. Ha van kérdés, szívesen válaszol. Nincs kérdés.
Határozat: A tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a gazdálkodási beszámolót.

4. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Eddig egy Szenátus Ülés volt, melynek emlékeztetıjét mindenki megkapta, rendkívüli dolog nem
volt, szabályzatmódosítások történtek, a napirendi pontok alapján felmerülı kérdésekre
megpróbál válaszolni. Kérdés nem volt.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Kollégiumi Tanács testülete tudomásul vett.

5. Napirendi pont
Bánki Donát Kollégium: Dankó Norbert TKollHÖK Elnök
Gyorsan, zökkenımentesen lezajlott a Közgyőlés, öt új tisztségviselı lett megválasztva. Az elsı
éves kollégistákkal ismertették a bentlakás szabályait. Jelen volt Schmiedt Péter HÖK kollégiumi
alelnök is. Továbbiakban az elsı évesek fogadását, és a Gólyatábort ismerteti. A Gólyatábor
Zamárdiban az egyetem Üdülıjében került megrendezésre, ahol az elsı évesek 70 %-a vett
részt. Rendkívül pozitívnak és csapatépítınek értékelte a tábort. A meghívott vendégek között
szerepelt Novák János, aki egy felejthetetlen játékos csapatépítı tréninget tartott, illetve
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök, aki egy szakmai elıadással rukkolt ki.
Hotel@BMF Diákotthon: Novák János Diákotthon vezetı és Félegyházi Zoltán DKollHÖK
Elnök. Novák János az elsıévesek fogadásáról beszél, a Gólyatábor Balatonszepezden volt,
sokan voltak, minden nagyon jól sikerült, jól érezték magukat. A vezetés részérıl Pausits Péter
EHÖK elnök, Schmiedt Péter kollégiumi Neptun rendszergazda és Balogh József
kollégiumigazgató tette tiszteletét a táborban. Félegyházi Zoltán a Közgyőlésrıl beszélt, melyen
már az új szabályok szerint választották meg az érdekvédelmi felelısöket. Általános tájékoztatót
tartottak, a házirend betartására hívták fel a figyelmet. A beköltözés is rendben, nagyon jó
hangulatban zajlott.
Kiss Árpád Kollégium: Kiss Ferenc TKollHÖK Elnök
A Csókatábor náluk is nagy sikerrel zajlott le, megköszöni az ehhez kapott támogatásokat.
Sikeresen bonyolították le a már hagyományos hajókázást is. A Közgyőlés is meg lett tartva,
választások voltak, és rendben lezajlott minden.
Lébényi Pál Kollégium: Lukács Roland TKollHÖK Elnök
A beköltözés teljesen rendben zajlott, újdonságnak számított náluk, hogy az új lakókat egy
webes felületen keresztül regisztrálták, mely egy pin kódos rendszerrel egybekötött beléptetı
rendszerrel lett integrálva. Nagyon sokan vettek részt a programokon. A gólyatáborban szakmai
elıadások voltak, fızés, játékok. Sajnos elég kevesen voltak a Gólyatáborban, de mint
megállapították, minden kezdet nehéz. A vezetés részérıl Pausits Péter EHÖK elnök, Schmiedt
Péter kollégiumi Neptun rendszergazda és Balogh József kollégiumigazgató tette tiszteletét a
táborban. A Közgyőlésen zökkenımentesen ment minden, választások voltak, már az elsı ülést
is megtartották.
Márton Áron Szakkollégium: Tóth Attila kollégiumi tanár
A beköltözés rendben és szervezetten lezajlott, talán ez volt az eddigi legzavartalanabb
beköltözés. Tiszteletét tette a beköltözés napján Balogh József kollégiumigazgató is a
Kollégiumban. A közgyőlésen három új pozíció lett megválasztva, nagyon gyorsan és
zavartalanul zajlott. Az elsısök beilleszkedését segítı programok (bográcsozás, NIK RegFeszt
záró buli, stb.) is nagyon jó hangulatban kerültek megrendezésre, a honlapon meg lehet
tekinteni a fotókat.

Nagytétényi úti Kollégium: Bozó Ferenc kollégiumi tanár, Bauer Dániel TKollHÖK Elnök
A beköltözés náluk is rendben lezajlott, tájékoztatót tartottak a hallgatóknak, a kollégium
sajátosságairól és szabályzatairól. A mai napon lesz a Közgyőlés, ahol további tájékoztatásokat
kapnak a hallgatók. Az ELTE-vel közös szervezésben volt megrendezve a Gólyanap, de külön is
tartottak rendezvényt a Gólyáknak.
Terminus Hotel: Visnyei László kollégiumvezetı, Kovács Gergı TKollHÖK Elnök
A beköltözés gördülékenyen lezajlott, ismerkedési estet szerveztek, tájékoztatót tartottak. A
részvételi arány is jónak volt mondható. Szintén volt a beköltözés napján náluk Balogh József
kollégiumigazgató.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Kollégiumi Tanács testülete tudomásul vett.

6. Napirendi pont
Ebben a napirendi pontban a TKollHÖK elnökök részletesen ismertetik a Tagkollégiumok
2011/2012-es tanév I. félévre tervezett szakmai, szabadidıs és közösségi programokat.
Kiemelten ismertetik a Jánosi Ferenc Szakkollégium által tartott elıadásokat, melyek a Kiss
Árpád Kollégiumban lesznek megtartva. Csík Erzsébet kollégiumigazgató, felhívja a figyelmet a
kedvezményesen látogatható kiállításokra. Balogh József kollégiumigazgató úr arra kéri a
kollégiumok képviselıit, hogy lehetıleg minden program megrendezése elıtt küldjenek
tájékoztatókat, a honlapra, illetve azok lebonyolítását követıen beszámolót és képgalériát. A
Tagkollégiumok Esemény naptárát, azok beérkezését követıen felhelyezzük a Kollégium
Honlapjára.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Kollégiumi Tanács testülete tudomásul vett.

7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az egyetem akkreditációját már a tavasz folyamán elkezdte az egyetem vezetısége szervezni,
melyre március – május között került sor. A hivatalos határozat még nem érkezett meg, de a
nem hivatalos információk alapján az Óbudai Egyetemet, és annak minden Karát a
legmagasabb „A” minısítéssel akkreditálták. Ez egy nagyon pozitív eredmény. Voltak kifogásolt
dolgok, melyekre egy egységes intézkedési terv fog születni. Amennyiben megérkezik a
hivatalos értesítés, azt meg fogja küldeni a Tanács tagjainak.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Kollégiumi Tanács testülete tudomásul vett.

8. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Kandó Kálmán Kollégium ügye sajnos még jelen pillanatban is áll, a legutolsó információ az,
hogy a HÉROSZ Zrt. beperelte az Egyetemet a Fıvárosi Bíróságnál. Az ügy alakulásáról
folyamatosan tájékoztatni fogjuk a Kollégiumi Tanács testületét. Sajnos a PPP beruházások
NFM által elrendelt felülvizsgálatáról, és visszaállamosításáról sincs semmilyen információ.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Kollégiumi Tanács testülete tudomásul vett.

9. Egyebek
Egyebekben, a jövıben tervezett összkollégiumi programokról esett szó, valamint a felsıoktatási
törvény módosításáról beszélt Balogh József igazgató úr.
Visnyei László az elkövetkezı leltárban
gördülékenyebben menjenek a dolgok.
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Novák János a pályázati lehetıségekrıl beszélt, Schmiedt Péter pedig véradásra ösztönzi a
kollégákat.

Végezetül az igazgató úr megköszöni a részvételt, és a Tanács ülését bezárja.

Budapest, 2011. október 18.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztetı készítı

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

