Emlékeztetı
OE-KOLL, 0006 , 2012.
Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2011. december 21-i kibıvített Évzáró Ünnepi ülésérıl

Napirendi pontok:
1./ „ÓE Kollégium vezetıi beszámoló”, illetve a Kollégiumi Tanács munkájának
értékelése.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
2./ A HÖK kollégiumi alelnökének beszámolója, a tanév I. félév szakmai munkájáról, a
Tagkollégiumok
tervezett
közösségi,és
szabadidıs
programjainak
megvalósulásáról.
Elıterjesztı: Schmiedt Péter EHÖK kollégiumi alelnök, TKollHÖK elnökök
3./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának ülésérıl.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
4./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium felújításának helyzetérıl.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
5./ Egyebek.
6./ Évzáró ünnepi köszöntı és fogadás.

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 Évzáró Ünnepi ülésérıl hangfelvétel készült, mely a Bánki Donát
Kollégiumban (Podmaniczky u. 8.) hozzáférhetı. A jelenléti ív szintén itt kerül lefőzésre az
emlékeztetıvel együtt.
1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A nyár folyamán komoly zárolások voltak, ennek ellenére úgy gondolja, hogy sikeresen tudtuk
zárni az elmúlt évet, kifejezetten a beruházásokra és a fejlesztésekre gondolva. Szinte minden
Tagkollégiumunkban végre tudtuk hajtani azokat az elképzeléseket, melyeket megcéloztunk.
Minden Tagkollégiumban rendkívül sok szakmai, és szabadidıs program valósult meg. A
kollégiumi férıhelyek feltöltöttsége is nagyon jól alakult.
A kollégium szervezeti felépítésében nem történt változás az elmúlt évben, igaz ez a személyi
állományra is, egy változástól (Kémeri M. Zsolt helyett Csányi Zoltán érkezett) eltekintve.
Valamint itt kell megemlíteni a nık 40 éves munkaviszonya alapján nyugdíjba vonult dolgozókat,
akiket egy kivétellel (Berze Ferencné helyett Oláh Lászlóné) vissza is vettünk.

A külsı és belsı cégekkel a szakmai kapcsolatunk folyamatos és zavartalan volt. A hallgatói
önkormányzattal, az oktatási fıigazgatósággal valamint a gazdasági mőszaki fıigazgatósággal
egyaránt nagyon jó a kapcsolatunk. A bérleményi intézményekrıl és az önkormányzattal való
kapcsolatunkra ugyan ez mondható el. Apróbb problémák vannak, melyek megoldásában
igyekszünk segíteni.
Kiemelten beszél a kollégium honlapjáról, mely mindig naprakész. Persze itt is vannak
hiányosságok, ugyanis a Tagkollégiumok nem mindegyike küld anyagokat idıben honlapra.
Jövı évben egy teljes körő hallgatói és dolgozói elégedettség mérést tervezünk, melyben
segítségünkre lesz egy új szoftver is. A jövıt illetıen, az új felsıoktatási törvényrıl beszél,
melyrıl jelen pillanatban még semmi konkrétat nem lehet tudni, sajnos kollégiumi
vonatkozásban eléggé negatív kilátások vannak, jelenleg csak elképzelések szintjén.
Végezetül megköszöni mindenkinek a munkáját.
Határozat: A kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

2. Napirendi pont
Pausits Péter EHÖK Elnök
Mivel Schmiedt Péter a HÖK Kollégiumi alelnöke nem tud jelen lenni, megpróbálja helyette
elmondani, összefoglalni az elmúlt év történéseit. Örömmel mondja el, hogy elindult a
nyelvoktatás a Tagkollégiumokban, véleménye szerint ez nagyon fontos, mert jelenleg sajnos a
hallgatók többsége emiatt nem tudja átvenni a diplomáját. A jövıben is a kollégiumokat célozzák
meg erre a célra, reméli, hogy támogatást is kapnak ehhez. Pozitívumként említi a
Tagkollégiumi gólyatáborokat is, az elsısök szempontjából ez szintén nagyon fontos dolog. A
sport és kulturális pályázatnak köszönhetıen egyre több pénzt nyernek a Tagkollégiumok, a
tervek közt szerepel a sporttevékenységek támogatása is. Említést tesz a HÖK
Alapszabályának módosításáról, mely a választások rendjében érinti a Kollégiumot is. A
változtatásokra, az Akkreditációs Bizottság javaslata alapján került sor. Megkéri a jelen lévı
Tagkollégiumok HÖK képviselıit, hogy nagyon röviden, ha kívánják, egészítsék ki a
beszámolóikat. A TKollHÖK elnökök röviden kiegészítik a HÖK elnök beszámolóját, kiemelve a
leginkább fontos rendezvényeiket.
Határozat: A kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

3. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az Egyetem Szenátusáról az emlékeztetık ki lettek küldve mindenki számára. A Szenátus
ülésen szerepelt az egyetem könyvtárának a beszámolója, melyet elfogadtak. Szó volt az
Egyetem akkreditációjának az eredményérıl, mely szerint „A” minısítést kapott, ami a legjobb
adható. Elfogadták a kollégiumi felvételi eljárás rendjérıl szóló szabályzat módosítását is.
Beruházásokkal kapcsolatban, szó volt a Kandó kollégium sorsáról, mely a következı napirendi
pont lesz. Továbbiakban a kinevezésekrıl, illetve a kitüntetésekrıl tájékoztat. Elfogadásra került
a HÖK alapszabály módosítás, melybıl a kollégiumot a választási rendszer módosítása érinti a
legjobban. Volt egy tájékoztató a dolgozók devizahiteleinek végtörlesztési lehetıségérıl, amiben
sajnos az Egyetem nem tud támogatást nyújtani.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács testülete tudomásul vett.

4. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A „PPP” típusú beruházások felülvizsgálata még mindig zajlik, a Minisztérium részére elsık
között lett leadva az igazságügyi mőszaki szakértıi vélemény a felülvizsgálathoz, de sajnos még
mindig változatlan a helyzet. A Hérosz Zrt. perbe hívta az Óbudai Egyetemet, illetve most már a
Magyar Államot is. Két tárgyalási forduló már volt, de sajnos nincs megegyezés. Új információt
sajnos azóta nem tudunk.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács testülete tudomásul vett.

5. Napirendi pont
Az egyebek napirendi pont alatt külön nem került semmi említésre.

6. Napirendi pont
Kártyás Gyula oktatási fıigazgató
Köszönti a vezetıséget és a kollégiumok képviselıit, mindig kellemes megtiszteltetés számára
részt venni a Kollégium programjain. Elmondja, hogy ı is szerzett jó pár éves tapasztalatot és
kellemes élményeket kollégiumi igazgatóként.
Az Egyetemet illetıen, csak nagyon röviden, az elmúlt év egy rendkívül izgalmas, érdekes,
különleges év volt. Az Egyetem stratégiája arra épült fel, hogy az egyetemmé válás útján
izmosodjon, erısödjön, sajnos e közben olyan kérdések merültek fel, hogy egyáltalán szükség
van-e az Egyetemre. Ez egyfajta összefogásra ösztönözte a dolgozókat és hallgatókat egyaránt.
A kérdésekre a választ a Magyar Akkreditációs Bizottság adta meg, miszerint az Egyetemet „A”
minısítéssel értékelte, a teljes tevékenységet egyetemi rangúnak minısítette.
Az új felsıoktatási törvény követelményeinek természetesen meg kell felelni, új stratégiát kell
majd készíteni. Véleménye szerint az Egyetem a 2011-es évben stabilizálódott, kiemeli a doktori
képzést, illetve azt, hogy ebben az évben volt a legtöbb hallgatója az intézménynek. A vezetés
mindent megtesz ennek fejlesztése, illetve fenntartása érdekében.
A „PPP” típusú beruházásokat illetıen elmondja, hogy az elején nagyon jónak tőnt ez a
kezdeményezés, de sajnos nagyon szerencsétlenül alakult a dolog. Sajnos az igazgató úr által
elmondottakhoz képest ı sem tud újabb információt mondani.
A Kollégium munkájáról csak pozitívan tud beszélni, évek óta az Egyetem vezetése úgy ítéli
meg, hogy egy szervezett, példa értékő szervezeti egység. Minden évben komoly fejlesztések
zajlanak. Ennél is fontosabb, hogy milyen a kollégiumi élet, hogyan érzik magukat a hallgatók a
Tagkollégiumokban. Véleménye szerint ez is rendkívül pozitív, a kollégium vezetısége ezt
nagyon komolyan veszi. A legfontosabb az, hogy jó érzés itt kollégistának lenni, jó ehhez a
közösséghez tartozni. Az Egyetem vezetısége nevében szeretné ezt megköszönni a
kollégiumok képviselıinek, munkatársainak, vezetıinek, és az igazgató Úrnak. Az Egyetem
vezetése a jövıben a saját Kollégium megtartása mellett fog kardoskodni, pillanatnyilag úgy
látszik, hogy erre lesz lehetıség.
A köszöntık sorát Pausits Péter EHÖK elnök folytatta, aki szintén megköszönte a közös célok
elérése érdekében kifejtett munkát, és jövıre nézve is hasonló együttmőködést kívánt
mindenkinek. A karácsonyi és újévi köszöntı szak után átadta a munkatársaknak a HÖK
ajándékait.

Balogh József igazgató Úr szintén elmondta a jókívánságait, majd a Kollégium részérıl szintén
kiosztotta a munkatársak ajándékait. Az ajándékosztásokat követıen ünnepi ebéd következett.

Budapest, 2012. január 3.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztetı készítı

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

