Emlékeztető
ÓE-KOLL, 610, 2012.
a Kollégium, Kollégiumi Tanácsának
Zamárdi Vezetőképző Táborába kihelyezett Üléséről
(Zamárdi, 2012. június 8 - 10.)
2012. 06. 08. (péntek) 15.30 óra
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a 2012/2013-as tanévre vonatkozó, „Tavaszi kollégiumi jelentkezési,és felvételi időszak” eljárásáról.
Előterjesztő: Csík Erzsébet KFB vezető, Csányi Zoltán Neptun
rendszergazda
2./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléseiről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
3./ Tájékoztató a 2012/2013-es tanévre szóló ”Kollégiumok komfortfokozat szerinti
besorolásáról, illetve a térítési díjakról”
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
4./ Tájékoztató, a kollégiumi térítési- és különeljárási díjtartozások befizetésének
helyzetéről, és a félév zárásának szervezési kérdéseiről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató, Csányi Zoltán Neptun
rendszergazda
5./ A 2012/2013-es tanév „Nyári kollégiumi felvételi jelentkezési,- és felvételi időszak”
eljárásával kapcsolatos aktuális információk.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
6./ Egyebek.
2012. 06. 09. (péntek) 18.00 óra
Napirendi pont:
1./ Tájékoztató a Kollégiumi Hallgatói Elégedettségmérés eredményeiről
Előterjesztő: Tagkollégiumi vezetők, TKollHÖK elnökök

Balogh József kollégiumigazgató köszönti a Kollégiumi Tanács tagjait és megállapítja, hogy a
Tanács határozatképes. Megkérdezi, hogy az előre megküldött írásos anyagokhoz, napirendi
pontokhoz van e valakinek kérdése, javaslata. A Tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a
napirendi pontokat.
A jelenléti ív a Bánki Donát Kollégiumban (Podmaniczky u. 8.) kerül lefűzésre az emlékeztetővel
együtt.

1. Napirendi pont
A 2011/2012-es tanév „Tavaszi kollégiumi jelentkezési,- és felvételi időszak” eljárásáról a
beszámolót Csík Erzsébet, a Kollégiumi Felvételi Bizottság vezetője tartja meg.

Az időütemezés jól működött, Csányi Zoltán kollégánk a Kollégiumi Felvételi Bizottság részére
pontos jól előkészített adatbázisban dolgozta fel a jelentkezők adatait. A Bizottság az elért
pontszámok alapján meghozta döntését. Az Óbudai Egyetem Kollégiumának, és a HÖK
honlapján megjelentek a felvételi eredmények. Minden kollégiumi férőhelyre jelentkezett hallgató
a döntésről írásbeli értesítést is kapott postai úton.
A felvételi eljárás az előző évekhez hasonlóan zajlott le:
1. Kollégiumi szociális (S) pontszám (0 ..... 50 pont):
A jelentkezők 2011/12-es tanév II. félév szociális pontjainak arányában került meghatározásra.
2. Tanulmányi (T) pontszám (0 ..... 40 pont):
A tanulmányi pontszám a 2011/12-es tanév I. félév tanulmányi eredménye alapján került
meghatározásra
(ÖCSI x 20 = Kollégiumi tanulmányi pontszám)
3. Kollégiumi közéleti (K) pontszám (0 ..... 10 pont):
Tapasztalat, hogy a kollégiumokban legyen egységes elv, a közéleti pontok megítélésében. A
kollégiumi elhelyezés arányai is évek óta változatlan, a felsőbb évesek a kollégiumi férőhelyek
60%-át, míg az első évesek a 40%-át kapják meg. A hallgató jelentkezésekor a kollégiumok
között sorrendet állíthatott fel, mely kollégiumban szeretne lakni. Az egyetem vezetésének
kérésére 24 fő szakkollégiumi férőhelyet elkülönítettünk, 12-12 férőhelyet a Bánki Donát
Tagkollégiumban és a Kiss Árpád tagkollégiumban. Amennyiben a szakkollégiumok nem töltik
fel a helyeket, azokat az elutasított hallgatók között a fellebbezési körben feltöltjük.
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
A HÖK által megállapított kollégiumi szociális pontok a felvételi eljárás lefolytatásakor a
bizottság rendelkezésére álltak, megkönnyítve a pontos igazságos döntést. Az üresen maradt
szakkollégiumi helyeket a fellebbezéskor feltöltjük.
Balogh József kollégiumigazgató
A Kollégiumi Felvételi Bizottságok a lehető legkörültekintőbben jártak el, úgy Székesfehérváron,
mint Budapesten. A kollégium igazgatója mindkét felvételi bizottság munkáját megköszönte.
Az egyetemünkön működő négy szakkollégium tagjainak kollégiumi férőhelyet keresnek, hogy a
tehetséggondozás könnyebben kezelhető legyen. Erre az együttlakás a legjobb, így biztosított a
folyamatos kapcsolattartás.
A kollégiumi férőhelyet 2012. június 30-ig lehet lemondani, annak, aki erre nem tart igényt. Aki a
határidőt nem tartja, be annak a szeptemberi kollégiumi díjat kiírjuk. Ezzel egy időben a
tanulmányi osztály adatai alapján szűrjük azokat a hallgatókat, akiknek 2012-13 tanév I.
félévében nem lesz aktív hallgatói jogviszonyuk, valamint kollégiumi férőhelyet nem kaphatnak
azok a hallgatók, akiknek kollégiumi díjtartozásuk van.
Félegyházi Zoltán Hotel @ BMF KollHÖK elnök
Szociális pontot a határidő után a HÖK megállapított-e?
Novák János Hotel @ BMF tagkollégiumi igazgató
Volt négy nap, amikor újra megnyitott az e-szoctám rendszer.
Félegyházi Zoltán Hotel @ BMF KollHÖK elnök

A szakkollégiumok 24 férőhelyet kaptak ez a felsőbb évesek férőhelyének 3-4%-a, az EHÖK és
a kollégiumigazgató 1+1% férőhellyel gazdálkodik, ez kb. 14 férőhely, kérdezi nem veszünk-e el
aránytalanul sok férőhelyet a szabályzat alapján „versenyző” hallgatóktól.
Balogh József kollégiumigazgató
Elkértük a négy szakkollégiumban tevékenykedő hallgatók névsorát, nem kaptunk reális
létszámot, de ebből a névsorból tudtuk azt, hogy ki az, aki szakkollégista és a felvételi
pontszámai alapján kerül be a kollégiumba.
Félegyházi Zoltán Hotel @ BMF KollHÖK elnök
Kérdezi, hogy az esetleg kevesebb felvételi pontszámmal bíró TKollHÖK elnökök miért nem
kerülhetnek be a kollégiumba a HÖK 1+1%-os keretének terhére.
Balogh József kollégiumigazgató
A kollégiumigazgató javasolja, a HÖK-nek tegyék fel ezt a kérdést.
Kovács Gergő TKollHÖK elnök
Javasolja a TKollHÖK elnököknek is legyen döntési lehetőségük az 1+1% odaítélésében.
Balogh József kollégiumigazgató
Az elmúlt évekhez képest az 1+1% nagyon humánus eljárás. Jelenleg a TKollHÖK elnökök is
bekerülnek a saját tagkollégiumukba. Megköszöni a Kollégiumi Felvételi Bizottság alapos
munkáját, észrevétel, további megjegyzés a napirendi ponthoz nincs.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót
2. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató elmondja, hogy az Egyetem Szenátusi Üléseiről az írásos
Emlékeztető anyagokat minden érintett résztvevő megkapta. A kollégiumigazgató elmondja,
hogy a 2012. március 26-i Szenátusi Ülésen a szenátus elfogadta a Biztonságtudományi,
valamint az Anyagtudományok és Technológiák Doktori iskolák létesítéséhez benyújtott
előterjesztést. A kollégiumigazgató röviden ismerteti, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
alapszabályzatának módosítását is az új nemzeti felsőoktatási törvény tette szükségessé.
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
A megváltozott gazdasági körülmények hatásai, a folyamatosan emelkedő közüzemi díjak, a
napi működési kiadások emelkedése ellenére is az elmúlt öt évben nem volt kollégiumi térítési
díjemelés. Úgy gondoljuk, hogy e hatások mellett szükség van a közös teherviselés
kiterjesztésére és elkerülhetetlen, hogy a kollégiumi térítési díjak emelése megtörténjen. Az
egyetem szenátusa a 2012. április 16-i ülésén az előterjesztés alapján 2012. szeptember 1.-től a

hagyományos kollégiumokban 10.000,-Ft/fő/hó, a PPP típusú kollégiumban 20.000,-Ft/fő/hó
összegben határozta meg a havi kollégiumi térítési díjat.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót.

4. Napirendi pont
Balogh József Kollégiumigazgató
Tájékoztatót tart a kollégiumi térítési- és különeljárási díjtartozások helyzetéről, a további
szervezési kérdésekről, intézkedésekről. Elmondja, hogy a legfrissebb lekérdezés alapján az
összes tartozás 490.000,-Ft. Csányi Zoltán 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 ellenőrzések is fokozzák. A tanulmányi osztályok
tartozások esetén visszatartják az indexeket, a tantárgyjelentkezéseket letiltják, a kollégiumi
elhelyezésnek is alap feltétele, hogy ne legyen a jelentkezőnek tartozása, mely intézkedések
elősegíti a fizetési fegyelmet. A hallgatók fizetési morálja jó, kevés a határidőn túl fizető hallgató.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót.

5. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Tájékoztatja a résztvevőket a leendő első évesek kollégiumi felvételi eljárásáról. A szükséges
írásos anyagot mindenki megkapta. A tájékoztató pontos ütemtervet tartalmaz a felvételi
eljárásról. Az igazgató úr bízik abban, hogy a felsőbb évesek felvételi eljárásához hasonló
módon, gördülékenyen zajlik a felvételi eljárás.
Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató
Kéri, hogy a kollégiumi jelentkezési határozatok mellé, ha a tagkollégiumok tájékoztató levelet
szándékoznak kiküldeni, akkor a leveleket materiálisan a kiértesítendők létszámának
megfelelően a felvételi bizottsághoz eljuttatni szíveskedjenek.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót.

6. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A tagkollégiumokba egységesen 2012. szeptember 2-án vasárnap lesz a beköltözés.
2012. szeptember 3-7-ig regisztrációs hét.
2012. szeptember 10-én első tanítási nap.
Novák János tagkollégiumi igazgató
Kéri a TKollHÖK elnököket, hogy aktívabban vegyenek részt a kollégiumi kirándulások
szervezésében. A következő tanévben is két összkollégiumi kirándulást tervezünk.

Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató
Az egyetem hallgatóinak idén is a Kiss Árpád Kollégium és a Hotel @ BMF Diákotthonban lehet
a szakmai gyakorlat, vagy a nyári munka idejére nyári szállást foglalni. Ennek feltételeit a
honlapon mindenki eléri, a költözéssel kapcsolatos egyeztetéseket a tagkollégiumok
munkatársaival kell megbeszélni.

2012. 06. 09. (péntek) 18.00 óra
Napirendi pont:
1./ Tájékoztató a Kollégiumi Hallgatói Elégedettségmérés eredményeiről
Előterjesztő: Tagkollégiumi vezetők, TKollHÖK elnökök
A Tagkollégiumok sorban beszámolnak a hallgatói elégedettségmérés eredményeiről. Az
elégedettségmérés eredménye szinte minden kollégiumban jónak mondható. A hallgatóknak a
kollégium földrajzi elhelyezkedése fontos, minél közelebb van az oktatási épülethez annál jobb
volt ennek a kérdésnek a megítélése. A hallgatók számára minden felmérésnél fontos volt a
szobában együtt lakók megválaszthatósága. A kollégiumok műszaki feltételeivel is elégedettek,
fontosnak tartják a közös helységeket, mint a közösségi élet színtereit. A szobák, konyhák, és a
fürdők tisztaságával nem túl elégedettek, akkor sem, ha annak tisztán tartása az azt használó
feladata. Összességében a kollégiumokban a korábbi években zajlott felújítások után a
hallgatók lakhatási körülményei nagymértékben javultak. Ennek az eredménye az
elégedettségmérésben kitűnik. A Hallgatói Önkormányzat munkájával kollégiumonként változó a
megítélés. A kollégiumi személyzet munkájával a hallgatók elégedettek.
A továbbiakban az aktuális egyéb programokról, rendezvényekről esik szó.
Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, és a Tanács ülését bezárja.
Budapest, 2012. június 21.

Tősér Magdolna s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

