Emlékeztetı
ÓE-KOLL, 0433, 2012.
Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2012. május 03-i ülésérıl
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a -tisztújító- Tagkollégiumi Közgyőlésekrıl.
Elıterjesztı: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök, TKollHÖK elnökök
2./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléseirıl.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
3./ A Kollégium 2012. évi költségvetésének Tagkollégiumi leosztása.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
4./ Tájékoztató a Bérleményi Tagkollégiumok felszereltségérıl és mőködésérıl,
valamint a személyi, illetve tárgyi feltételekrıl.
Elıterjesztı: Kollégiumi tanárok, TKollHÖK elnökök
5./ Tájékoztató a Kollégium Pedagógus Napi ünnepségérıl.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
6./ Tájékoztató a Zamárdi Vezetıképzı Táborról.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
7./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium felújításának helyzetérıl.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
8./ A félév zárásával kapcsolatos szervezési kérdések, kiköltözések és leszerelések
ütemezése, felújítási munkálatok, illetve nyári hasznosítás.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
9./ Egyebek. (Hallgatói elégedettségmérés, Kollégiumi felvételi eljárás, GPS Tábor és
Verseny, Kollégiumi térítési és különeljárási díjak, stb.)

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.

1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató felkéri azoknak a Tagkollégiumoknak a képviselıit, amelyek
Közgyőlésérıl még nem szerepelt tájékoztatás a Kollégiumi Tanács elıtt, hogy tegyék ezt meg,
illetve az új onnan megválasztott tisztségviselık mutatkozzanak be.
Ipolysági Ádám TKollHÖK elnök, Lébényi Pál Kollégium
Néhány szóban bemutatkozik az újonnan megválasztott Elnök, röviden elmondja, hogy a terveit
és az elképzeléseit egyezteti a tagkollégium vezetésével, illetve a hallgatókkal, bízik abban,
hogy sikerül ezeket megvalósítania.

Gál József DKollHÖK elnök, Hotel@BMF Diákotthon
A személyes adatok ismertetése után elmondja, hogy szeretné a kollégium gazdasági vonalát
fejleszteni, a tárgyi eszközöket növelni, a kollégium kulturális életét szinten tartani, illetve még
jobbá tenni. Szeretné a hagyományos rendezvényeket megırizni, valamint tervez egy
úgynevezett mentor rendszert kialakítani, mely segítségével a rá szoruló diákok felzárkóztatását
lehetne segíteni.
Kálmán Valéria kollégiumi tanár elmondja, hogy minden támogatást megadnak az új elnöknek
és reméli, hogy tovább viszi az elıtte kialakított, jól mőködı rendszerüket.
Bozó Ferenc kollégiumi tanár és Kovács Krisztina TKollHÖK Elnök, Nagytétényi úti Kollégium
Náluk is meg voltak a választások, megválasztották az új szintfelelısöket, bízik benne, hogy az
elıdeikhez mérten, jól fogják végezni a munkájukat.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

2. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Szenátus ülésrıl készült emlékeztetı megtalálható az írásos anyagok között, két dolgot
szeretne ebbıl kiemelni, az egyik, elkezdıdött az Egyetemen az intézményfejlesztési tervnek a
készítése. Látogatást tett az intézményben Kiss Norbert helyettes államtitkár úr, jelen
pillanatban még tervezés szintjén vannak a dolgok, úgy néz ki, hogy felsıoktatási pólusközpontokat hoznak majd létre. A másik nagyon fontos dolog a kollégiumi díjak emelése, mely
már az új összeggel jelent meg a legújabb felvételi eljárásban.
Elmondja még, hogy egy komoly felújítási tender (Kisceli utcai épület) indult el az Egyetemen,
még keresik a beruházót, aki finanszírozni fogja a munkálatokat. A kérdésekre szívesen
válaszol.
Csík Erzsébet kollégiumigazgató
A kollégium várható sorsáról kérdezi az igazgató urat.
Igazgató úr elmondja, hogy a Budapesti felsıoktatási Kollégiumok részérıl készült egy
támogatói nyilatkozat a kormány felé, mely a kollégiumok saját fenntartása érdekében jött létre,
bízunk abban, hogy átgondolásra kerül ez a dolog és a kollégium felé kedvezı döntést hoznak.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

3. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyag még csak egy elvet mutat arról, hogy hogyan
oszlik meg kollégiumonként a keret. Ez akkor lesz végleges, ha az Egyetem vezetése úgy dönt,
hogy megkapjuk ezeket a pénzeket. A közelmúltban jelent meg a kormány határozata az újabb
zárolásokról, mely az Egyetemet is érinteni fogja, és ez által a Kollégiumot is.
Kálmán Valéria nevelıtanár a Hotel@BMF-ben lévı társalgók állapotáról tájékoztat, nagyon
rossz állapotban vannak már a benne lévı bútorok.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyetértett és egyhangúlag elfogadta a költségvetési elveket,
és arányokat.

4. Napirendi pont
Letenyei Gergı TKollHÖK elnök, Márton Áron Szakkollégium
Jelenleg a világítással vannak gondok, illetve a nyílászárókkal, a kapcsolat a vezetéssel,
gondnoksággal jó, ha szólnak, mindig igyekeznek kijavítani a hibákat, inkább a javításhoz
szükséges alapanyag hiánnyal van inkább a gond.
Bozó Ferenc kollégiumi tanár, Nagytétényi úti Kollégium
A felszereltséggel nagyobb gondjaik nincsenek, a tetı szigetelésével voltak problémák, de
reméli ez most már meg fog szőnni. Nagyobb beruházások nincsenek tervezve, nem is várható,
nincs rá keret. A helyi vezetéssel a kapcsolat jó, napi szinten beszélnek. Az elégedettség mérés
során a hallgatók a vizesblokkok rossz állapotát emelték ki. Ígéretet kaptak arra, hogy
folyamatosan fel lesz újítva.
Kovács Gergı TKollHÖK elnök, Terminus Hotel
A vezetıséggel nagyon jó a kapcsolatuk, télen a főtéssel voltak gondok, a felszereltségük is
elég jónak mondható. A konyhába még egy mosogató kialakítása nagyon jó lenne.
Horváth Gábor kollégiumi tanár az elégedettség mérés eredményeit ismerteti, ott is kiemelték a
főtést, a nyílászárók szigetelését és a konyha felszereltségét a hallgatók.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

5. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Minden évben június elsı napjaiban megrendezésre kerül a kollégiumi pedagógus nap, ez most
június 1-én lesz, mindenkit szeretettel várunk. A rendezvény forgatókönyvét és a meghívottak
névsorát ismerteti.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

6. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A vezetıképzı tábor június 8 - 10. között lesz megrendezve Zamárdiban, ismerteti a
résztvevıket és a tervezett programot.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Sajnos ebben az ügyben semmilyen elırelépés nem történt, bírósági tárgyalás zajlik, ha lesz új
információ mindenki tudni fog róla. Reményeink szerint a zamárdiban sorra kerülı vezetıképzı
táborban az állami vezetıktıl részletes tájékoztatást fogunk kapni a helyzetrıl.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

8. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A félév zárásával kapcsolatos teendıkrıl már elkészültek a tájékoztató anyagok, május végén

ezek meg lesznek hirdetve a megfelelı információs csatornákon keresztül. Oda kell figyelni
nagyon arra, hogy a kiköltözı hallgatók figyelmesen olvassák el a tájékoztatókat, rendben
hagyjanak maguk után mindent. Ugyan ez vonatkozik a nyári szálláslehetıségekre és azok
nyomtatványaira is.
Határozat: A Tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a napirendi pontban elhangzottakat.

9. Napirendi pont
Egyebekben Balogh József igazgató úr a hallgatói elégedettségmérés eredményeirıl beszél és
értékeli azt. Összességében maximálisan elégedett az eredménnyel, ahol vannak
hiányosságok, az meg is mutatkozik a végeredményekben. A vezetıképzı tábor egyik napirendi
pontja is lesz az elégedettség mérés értékelése.
Boda Attila igazgató úr a GPS-táborral kapcsolatos tennivalókat és határidıket ismerteti.
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök tájékoztat arról, hogy minden kollégium részére
lehetıség van egy bizonyos pénzösszeg pályázati formában történı elköltésére.

A továbbiakban az aktuális egyéb programokról, rendezvényekrıl esik szó.

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

Budapest, 2012. május 11.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztetı készítı

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

