Emlékeztető
ÓE-KOLL, 1045, 2012.
Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2012. október 10-i üléséről
Napirendi pontok:
1./ A Kollégiumi Tanács 2012/2013-as tanév I. félév munkaterve, a Kollégium
vezető testületeinek ülésterve.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
2./ Beszámoló a 2012/2013-as tanév „Nyári” felvételi eljárásáról, a Tagkollégiumi
beköltözések tapasztalatairól, a kiírt kollégiumi térítési díjak befizetéséről,
valamint a várólistáról.
Előterjesztő: Csík Erzsébet, Boda Attila Kollégiumi Felvételi Bizottság
vezetők, Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
3./ Beszámoló, a Kollégium 2012-es év gazdálkodásának
tevékenységének időarányos teljesüléséről.
Előterjesztő: Visnyei László gazdasági vezető

és

pályázati

4./ Tájékoztató a Tagkollégiumi Gólyatáborokról és Közgyűlésekről.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök, és TKollHÖK
elnökök
5./ Tájékoztató a TKollHÖK-ök által, a 2012/2013-as tanév I. félévre tervezett
szakmai, szabadidős és közösségi programokról.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök, és TKollHÖK
elnökök
6./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléseiről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
7./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
8./ Az új Felsőoktatási Törvény kapcsán aktuális szabályzatalkotási munka.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
9./ Egyebek.
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 Kollégiumi Tanács üléséről hangfelvétel készült, mely a Bánki Donát Kollégiumban
(Podmaniczky u. 8.) hozzáférhető. A jelenléti ív szintén itt kerül lefűzésre az emlékeztetővel
együtt.

1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Megkérdezi a tanács tagjait, hogy egyet értenek-e az előre kiküldött tervezetekkel, a
2012/2013-as tanév I. félév munkatervével, valamint a Kollégium vezető testületeinek
üléstervével. Ezek mellett igazgató úr kiküldte tanulmányozásra az egyetem féléves
munkaterveit is, elfogadni csak a kollégium tervezeteit kell.
Határozat: A tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a tervezeteket.

2. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Megkéri a felvételi bizottságok vezetőit illetve Csányi Zoltán kollégiumi
rendszergazdát, hogy foglalják össze tömören a felvételi eljárás tapasztalatait.

Neptun

Elmondja, hogy már ki lettek küldve a térítési díjak befizetésével kapcsolatos tájékoztatók,
ezek egy része már befizetésre is került.
Összességében el lehet mondani, hogy egyre gördülékenyebben zajlik a felvételi eljárás,
egyre kevesebb a felmerülő probléma.
Az egyetemi felvétellel kapcsolatos statisztikai adatokat ismertet a Kollégiumi Tanáccsal
melyből kiderül, hogy kevesebb a jelentkezők száma.
Csík Erzsébet Kollégiumi Felvételi Bizottságvezető, Budapest
Reméli, hogy a felvételekről készült jegyzőkönyvet mindenki áttanulmányozta, csupán
néhány megjegyzést szeretne ahhoz hozzáfűzni.
Sajnos csökkent az első éves jelentkezők száma, az okokat még nem lehet tudni, talán az
egyetemre jelentkezők számának a csökkenésével magyarázható a jelenség.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a képzés helyéhez legközelebb eső kollégiumot jelölték meg
a hallgatók, emiatt egyes kollégiumoknál túljelentkezés mutatkozott.
A lemondások száma ebben az évben volt a legmagasabb, ami azt is mutatja, hogy ha nem
kapják meg a kért kollégiumot, akkor inkább lemondják a jelentkezésüket.
Simán lezajlott egyébként az egész eljárás, reklamáció nem igazán volt, ez a megfelelő
szociális pontozásnak is köszönhető volt. A számadatok a jegyzőkönyvben megtalálhatók,
ha valakinek kérdése van, arra szívesen válaszol.
Boda Attila Kollégiumi Felvételi Bizottságvezető, Székesfehérvár
A jegyzőkönyvben leírtakat csak kiegészítené, úgy látszik az tendencia, hogy a fehérvári
Kollégiumba egyre kevesebben jelentkeznek, legalább is az elmúlt néhány évben. Ez talán
annak tudható be, hogy az AREK önálló beiskolázási kerettel rendelkezik és a régióból
kevesebben jelentkeztek.
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
Úgy gondolja minden elhangzott a bizottságvezetők részéről, nem kíván ahhoz hozzátenni
semmit.
A napirendi pont végén a beköltözés tapasztalatairól beszélnek a kollégiumok vezetői.
Határozat: A kollégiumi tanács egyhangúlag elfogadja a beszámolókat.

3. Napirendi pont
Visnyei László gazdasági vezető
A kollégium gazdálkodásával kapcsolatosan, a szokásos részletezéssel felsorolta a
költségeket, illetve a tavaly évi maradványokat, év közbeni keretátcsoportosításokat. A
táblázatban mindez látható kollégiumonként lebontva, hol tartanak a keretek
felhasználásával.
A pályázatokkal kapcsolatban elmondja, hogy a pénzek megérkeztek, az elköltésük most
van folyamatban, kéri is, hogy igyekezzenek elkölteni év végéig, mert most még szigorúbb
elbírálás alá esik az értékelésük, mint eddig.
Továbbiakban az Egyetemi HÖK által kiírt pályázatokról beszél.
Határozat: A kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a gazdálkodásról szóló
beszámolót.

4. Napirendi pont
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök, és TKollHÖK elnökök
Ismertetik sorban és részletesen a közgyűléseken lezajlott eseményeket, elmondják, hogy
mindenhol rendben lezajlottak, új tisztségviselők lettek megválasztva. Remélik, hogy
mindenki a lehető legjobban ellátja a feladatait, megkéri a TKollHÖK Elnököket, hogy ha
eddig még nem tették meg, akkor juttassák el az emlékeztetőket és a választási
jegyzőkönyveket az igazgató úrhoz.
Ezt követően a gólyatáborokról, illetve a rendezvényekről rövid visszapillantást adnak a
kollégiumok diákvezetői, melyekről a kollégium honlapján is képekkel illusztrált tájékoztatók
jelentek meg.
Határozat: Tájékoztató napirendi pontot a tanács tagjai tudomásul vették.

5. Napirendi pont
Kollégiumi TKollHÖK elnökök:
Kopjcsak Tamás Bánki Donát Kollégium
Idén is több kör fog működni a kollégiumban, a régi körök mennek tovább, kb. kéthetente
teaház van, kiemelten nagyobb rendezvényük a "P Faktor" illetve a nagy sikerű Szakmai
Tudományos Műhely.
Ipolysági Ádám Lébényi Pál kollégium
Most alakult náluk egy "Windows 8-as" fejlesztői kör, különböző programok lesznek náluk is,
szeretnének elindítani egy előadássorozatot, nagy sikerű volt a tanár-diák est, illetve a
"sörcsap".
Posta Brigitta Kiss Árpád Kollégium
Hagyományosan működik náluk kb. 10 kör, melyek programja továbbra is folytatódik,
ezekhez jönnek még újabbak is. Kiállításokat terveznek, melyek iránt már most nagy az
érdeklődés, körök éjszakája lesz, év végén mikulás ünnepséget tartanak.
Kovács Gergő Terminus Hotel
Jelenleg felmérik, hogy mire van igény, de biztosan lesz filmklub, csocsó, zenekör, sport
versenyek stb.

Letenyei Gergő Márton Áron Szakkollégium
A meglévő körök továbbra is működni fognak náluk is, illetve szeretnék támogatni az első
éveseket a felzárkózásban és tanulásban.
Gál József Hotel@BMF Diákotthon
A régi körök náluk is megmaradnak, új körként működik a ping-pong kör, valamint tervezés
alatt van a zenekör, csocsókör, programozás kör, futball kör. Év végére is terveznek
programokat.
Bozó Ferenc nevelőtanár Tétényi úti kollégium
Ebben a félévben is lesznek "Tétényi Napok" az ELTE szervezésében, heti
rendszerességgel sport, szintvacsora is lesz, év végén mikulás nap, és kirándulásokat is
szerveznek. Folyamatosan igyekeznek bekapcsolódni az ELTE által rendezett programokba.
Balogh József kollégiumigazgató
Kéri, hogy lehetőleg minden eseményről adjanak tájékoztatást a kollégium honlapján is, rövid
beszámolókkal, képekkel.
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
Elmondja, hogy a HÖK elkülönített 100.000,-Ft összeget, amelyből a folyamatosan működő
állandó köröket szeretnék támogatni, erre most lesz lehetőség pályázati formában, kéri, hogy
éljenek ezzel a lehetőséggel a Tagkollégiumok. Szó esik arról, hogy a sportkörök vezetői
esetleg felmentést kaphatnának a testnevelés órák látogatása alól, melyről folynak az
egyetetések a Testnevelési intézet igazgatójával.
Novák János kollégiumigazgató Hotel@BMF Diákotthon
Tájékoztat a két összkollégiumi rendezvényről, melyek november 8. (Póker Kupa) és
november 26-28. (kirándulás) lesznek, ezekről ki lettek küldve a tájékoztatók a szokásos
helyekre, várják a jelentkezőket. Ez után még további tervekről és elképzelésekről is beszél.
Csík Erzsébet kollégiumigazgató, Kiss Á. Kollégium
Itt mondja el, hogy Pályáztak a Pro Culturánál egy budapesti kirándulássorozatra, mely
október 28-án kerül megrendezésre. Napközben autóbusszal, idegenvezetéssel lehet
megtekinteni Budapest nevezetességeit, majd ennek folytatásaként este hajókiránduláson
lehet részt venni.
Határozat: Tájékoztató napirendi pontot a tanács tagjai tudomásul vették.

6. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Szenátus Ülésen elhangzottakból egy pár dolgot szeretne kiemelni, a szeptember 1-től
életbe lépő nemzeti Felsőoktatási Törvényről beszél, valamint a tanulmányi és
vizsgaszabályzatról. Tájékoztat arról, hogy a Jánossi Ferenc Szakkollégium beadványt adott
be a Rektor Úr felé, melyben kollégiumi férőhelyet szeretnének kérni, illetve irodát. A válasz
nem volt kedvező. Továbbá az Egyetemen tartandó, a Magyar Tudomány Ünnepe
novemberi rendezvénysorozatról beszél.
Határozat: Tájékoztató napirendi pontot a tanács tagjai tudomásul vették.

7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Kandó Kollégium helyzetében sajnos nincs semmi változás. A perek folytatódnak, az
épület állaga pedig egyre rosszabb lesz.
Határozat: Tájékoztató napirendi pontot a tanács tagjai tudomásul vették.

8. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az új Felsőoktatási törvényben a kollégiumokra vonatkozó szabályozásban egyelőre csak
apróbb változások történtek, ezeket ismerteti röviden.
Határozat: Tájékoztató napirendi pontot a tanács tagjai tudomásul vették.

9. Napirendi pont
Egyebekben Balogh József igazgató úr a pályázati lehetőségekről beszél, hogyan kell
azokat beadni, mire kell odafigyelni, a határidők betartására hívja fel a figyelmet. Ismerteti a
már elnyert és sikeres pályázatokat.
Két kollégista hallgatónk nemzetközi sikeréről tájékoztat, Losonczi László villamos karos
hallgató, akinek felkészítője Albert Viktor gépész karos hallgató volt, egy Műszaki
Egyetemistával együtt a mechatronika szakma Európai Bajnokságán, Európa Bajnokok
lettek, ezen kívül a legeredményesebb csapat aranyérmét is megkapták, nagyon büszkék
vagyunk rájuk és ezúton is gratulálunk nekik.
Arról tájékoztat még, amiről volt már többször is szó, hogy a Nemzeti és Fejlesztési
Minisztérium létrehozna egy Egységes Nemzeti Hallgatói Szolgáltatói rendszert, ami a
kollégiumokat is egy egységes üzemeltetői rendszer alá vonná. Ezért létrejött egy csapat,
felsőoktatási kollégiumvezetők, hallgatói önkormányzatok képviselői, akik fél éve azon
dolgoznak, hogy ezt a döntést megpróbálják befolyásolni, vagy lehetőleg megakadályozni, e
munkáról ad rövid tájékoztatást., melynek az eredménye az lett, hogy végül is az NFM
egyelőre levette a napirendről ezt a témát.
Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, a Tanács ülését bezárja.

Budapest, 2012. október 16.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

