Emlékeztetı
OE-KOLL, 0558, 2011.

Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2011. június 3 – 5. közötti ülésérıl
Tervezett napirendi pontok:
1./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium felújításának helyzetérıl, a
kapcsolódó aktuális feladatokról.
Elıterjesztı:
Balogh József kollégiumigazgató
2./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléseirıl.
Elıterjesztı:
Balogh József kollégiumigazgató
3./ Tájékoztató a 2011/2012-es tanévre vonatkozó, „Tavaszi kollégiumi
jelentkezési,- és felvételi idıszak” eljárásáról.
Elıterjesztı:
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
4./ A 2011/2012-es tanév „Nyári kollégiumi felvételi jelentkezési,- és felvételi
idıszak” eljárásával kapcsolatos aktuális információk.
Elıterjesztı:
Balogh József kollégiumigazgató
5./ Tájékoztató a 2011/2012-es tanévre szóló ”Kollégiumok komfortfokozat
szerinti besorolásáról, illetve a térítési díjakról”
Elıterjesztı:
Balogh József kollégiumigazgató
6./ Tájékoztató, a kollégiumi térítési- és különeljárási díjtartozások helyzetérıl, a
további szervezési kérdésekrıl, intézkedésekrıl.
Elıterjesztı:
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
7./ Az új Ftv. koncepciójának, illetve az Akkreditációs és a Minıségtanúsítási
Audit eredményének hatásai az Egyetem jövıjére.
Elıterjesztı:
Balogh József kollégiumigazgató
8./ 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.
1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató köszönti a Kollégiumi Vezetıképzı Táborba meghívott
vendégeket: Dr Gáti József Kancellárt, és Kártyás Gyula Oktatási fıigazgatót.
Dr Gáti József tájékoztatót tartott az egyetemünk jelenlegi helyzetérıl és a jövıjérıl.
Elıadásában beszélt a tömegessé váló felsıfokú képzés okairól, és a várható jelentıs hallgatói
létszámcsökkentésrıl. Elemezte a felsıoktatási törvény módosításával az Óbudai Egyetemet
érhetı változásokat, mint, például:
•

Újabb felsıoktatási integráció.

•

Az új Ftv teljesíthetetlen feltételeket szab.

•

A hallgatói létszám átcsoportosítása más egyetemekre.

•

Az államilag finanszírozott helyek csökkentése az állami finanszírozás csökkentése.
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•

Költségtérítéses hallgatók kivezetése.

•

Az egyetem önálló gazdálkodása.

Bizakodásra adhat okot:
•

Egybehangzó vezetıi elkötelezettség.

•

Kedvezı beiskolázási adatok.

•

A munkaerı piacon keresettek a hallhatóink.

•

A mőszaki képzés létszámának növelése.

•

Stabil az intézmény gazdálkodása.

Ezt követıen beszélt a Kandó Kálmán Kollégium felújításának helyzetérıl. A tavaszmezı utcai
Hotel@BMF Kollégiumunk is a PPP rendszerben épült. A Kandó Kálmán Kollégium felújítását is
ennek keretén belül indítottuk el. 2010. évben elkezdıdtek a munkák, majd 2010 ıszén a
kormány leállította a beruházást, és most ırzik az épületet. A PPP beruházások
felülvizsgálatára Államtitkárság jött létre. A beruházásokról szakértıi jelentéseket kell írni, majd
ezt árszakértıi jelentés követi, ezután döntenek a beruházásról. Kb egy hete megkaptuk a
szakértıi jelentés szempontrendszerét. Elsıdleges célunk a Kandó Kálmán Kollégium
felújítása, annak rekonstrukciója folytatható legyen. Az árszakértıi vélemény 2 - 3 hónap,
ısszel kerül be a minisztériumba. Elsıdleges becslés szerint is 2013.-ra lehet befejezni a
munkákat.
Észrevétel, hozzászólás nincs.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót.

2. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató elmondja, hogy az Egyetem Szenátusi Üléseirıl az írásos
Emlékeztetı anyagokat minden érintett résztvevı megkapta.
A kollégiumigazgató elmondja, hogy a 2011. május 9.-i Szenátusi Ülésen az egyetem elfogadta
az állásfoglalást a felsıoktatás átalakításának folyamatáról. Errıl készült nyilatkozat azonnali
kiadására tett javaslatot a Szenátus.
A kollégiumigazgató röviden ismerteti, hogy Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság
Látogatóbizottsága elismerte és nagyra értékelte az egyetemen folyó magas színvonalú
oktatást, kutatási és fejlesztési tevékenységet. Az egyetem vezetése nevében megköszönte
mindenkinek a munkáját, akik ebben aktívan részt vettek.
Észrevétel, hozzászólás nincs.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót.

3. Napirendi pont
Ennél a napirendi pontnál köszöntöttük az EHÖK vezetıit: Pausits Péter elnököt, Élı András
szociális alelnököt, és Schmiedt Péter kollégiumi alelnököt.
A 2011/2012-es tanév „Tavaszi kollégiumi jelentkezési,- és felvételi idıszak” eljárásáról a
beszámolót Schmiedt Péter tartja meg. Az idıütemezés jól mőködött, Csányi Zoltán Új
kollégánk a Kollégiumi Felvételi Bizottság részére pontos jól elıkészített adatbázisban dolgozta
fel a jelentkezık adatait. A Bizottság a szerzett pontszámok alapján meghozta döntését. Az
Óbudai Egyetem Kollégiumának, és a HÖK honlapján megjelentek a felvételi eredmények.
Minden kollégiumi férıhelyre jelentkezett hallgató a döntésrıl írásbeli értesítést is kapott postai
úton.
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Schmiedt Péter elmondja még a felvételi eljárás tapasztalatait, miszerint még fokozottabban
kell figyelni a következı dolgokra:
•

A hallgatók figyelmét minden lehetséges módon fel kell kelteni a kollégiumi
jelentkezéssel kapcsolatban.

•

A hallgatók döntı többsége tisztában volt a felvételi eljárás menetével, és a
pontszámítással, de sajnos egy - két esetben mégis elıfordult, hogy lekéstek, vagy
kimaradtak hallgatók a rendszerbıl.

•

Az e-szoctám rendszerben mőködı kollégiumi modul őrlapjait tovább kell pontosítani,
egyértelmővé kell tenni azok kitöltését, a technikai feltöltésekkel kapcsolatos
problémákat meg kell oldani.

Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató
Megköszöni a bizottság munkáját, elmondja, jól összehangolt munkával rövid idı alatt lezajlott a
kollégiumi felvételi eljárás. A fellebbezési határidı június 8-a, de már így is kb. 80 fı
fellebbezését kaptuk meg e-mailben, további 50-100 fı fellebbezése várható.
Boda Attila tagkollégiumi igazgató
Székesfehérváron is rendben lezajlott a felvételi eljárás összhangban a budapesti kollégiumi
felvételi eljárással.
Élı András EHÖK szociális alelnök
A szociális támogatási rendszert a hallgatók általában igazságosnak tartják, de néhány
változtatást, módosítást az idén is bevezettek a szabályzatba, a még igazságosabb elosztás
érdekében. Változtatás történt az egy fıre esı jövedelmi határokban, valamint a kollégistákat
érintı változás a Budapesttıl való távolság súlyának emelése. A szociális alelnök tájékoztatta a
tábor résztvevıit a rendkívüli szociális segély igénylésének lehetıségérıl.
A tanácsülésen még felmerül, hogy az EHÖK elektronikus oldalain a kollégiumi felvételi eljárás
nem minden böngészı programmal volt elérhetı. A tábor résztvevıinek véleménye, elvárható,
hogy minden böngészı programmal mőködjön az elektronikus felvételi rendszer.
Balogh József kollégiumigazgató
Megköszöni a Kollégiumi Felvételi Bizottság alapos munkáját, észrevétel, megjegyzés a
napirendi ponthoz nincs.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót.

4. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Tájékoztatja a résztvevıket a leendı elsı évesek kollégiumi felvételi eljárásáról. A szükséges
írásos anyagot mindenki megkapta. A tájékoztató pontos ütemtervet tartalmaz a felvételi
eljárásról. Az elsı évesek felvételi eljárásánál is oda kell figyelni, hogy több csatornán keresztül,
illetve elektronikus úton is megkapják a kollégiumi felvételi eljárásról szóló tájékoztatót. A
tájékoztató anyagot postai úton is megküldjük, a tanulmányi osztályok által kiküldendı felvételi
határozat csomagban.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag tudomásul veszi 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 következı tanévben nem változik. I fokozat: 10.000,-Ft/fı/hó
(költségtérítéses képzés esetén: 22.000,-Ft/fı/hó), illetve a IV fokozat: 18.000,-Ft/fı/hó
(költségtérítéses képzés esetén: 55.000,-Ft/fı/hó).
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Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót.
6. Napirendi pont
Csányi Zoltán Kollégiumi Neptun rendszergazda
Tájékoztatót tart a kollégiumi térítési- és különeljárási díjtartozások helyzetérıl, a további
szervezési kérdésekrıl, intézkedésekrıl. 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 ellenırzések is fokozzák. A
tanulmányi osztályok tartozások esetén visszatartják az indexeket, a tantárgyjelentkezéseket
letiltják, mely intézkedés elısegíti a fizetési fegyelmet. A kollégiumban jelenleg összesen 89 db
tartozási tétel van, ez 47 fı hallgatóhoz tartozik.
Balogh József kollégiumigazgató
Megköszöni Csányi Zoltánnak, hogy naponta frissíti és figyeli a befizetések alakulását. Kéri,
hogy minden tagkollégium figyelmeztesse a tartozókat fizetési kötelezettségükre.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja a tájékoztatót.

7. Napirendi pont
A kollégiumigazgató röviden ismerteti, hogy a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság
Látogatóbizottsága elismerte és nagyra értékelte az egyetemen folyó magas színvonalú
oktatást, kutatási és fejlesztési tevékenységet. Az egyetem vezetése nevében megköszönte
mindenkinek a munkáját, akik ebben aktívan részt vettek.
A kollégiumigazgató elmondja, hogy a 2011. május 9-i Szenátusi Ülésen az egyetem elfogadta
az állásfoglalást a felsıoktatás átalakításának folyamatáról. Errıl készült nyilatkozat azonnali
kiadására tett javaslatot a Szenátus.
Egyetemünk országosan és nemzetközileg is elismert egyetem. Versenyképes képzést
folytatunk, hallgatóink jelentıs eredményeket érnek el a TDK konferenciákon, szakmai
versenyeken. Egyetemünkön angol nyelvő képzés folyik villamosmérnöki és mechatronikai
szakon. Doktori iskolát mőködtetünk.
A napokban egyetemünk levelet kapott Hoffmann Rózsa Államtitkártól melyben nagy múltú
egyetemünket biztosítja a felıl, hogy a kormány egyetemünkön csak ésszerő szervezeti
átalakítást tervez.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja a tájékoztatót

8. Egyebek
Balogh József kollégiumigazgató
Kérdezi, hogy az Erasmus képzésrıl haza érkezı hallgatók tanulmányi eredményét milyen
módszerrel számolják a tanulmányi osztályok, ezt az eredményt hogyan lehet figyelembe venni
a kollégiumi felvételi eljáráskor?
Élı András EHÖK szociális alelnök
Most folyik ennek szabályozása. Az Erasmuson lévı hallgató a szociális pontját a „megbízott”
által beadott igazolások alapján kapja.
Pausits Péter EHÖK elnök
Tájékoztatót tart az ösztöndíjak rendszerérıl.
•

Rendszeres szociális támogatás

•

Rendkívüli szociális segély

•

Tanulmányi ösztöndíj

4

•

Erasmus ösztöndíj

•

Ódudai Egyetem Ösztöndíj

•

Köztársasági Ösztöndíj

Kéri, hogy a hallgatók figyeljék az ösztöndíj pályázati lehetıségeket és éljenek vele.
Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, és a Tanács ülését bezárja.

Budapest, 2011. június 14.

Tısér Magdolna s.k.
emlékeztetı készítı

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató
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