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Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2012. december 20-i Évzáró Ünnepi üléséről
Napirendi pontok:
1./ „ÓE Kollégium vezetői beszámoló”, illetve a Kollégiumi Tanács
munkájának értékelése.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
2./ A HÖK kollégiumi alelnökének beszámolója, a tanév I. félév szakmai
munkájáról, a Tagkollégiumok tervezett közösségi, és szabadidős
programjainak megvalósulásáról.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök, és TKollHÖK
elnökök
3./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
4./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
5./ Egyebek.
Balogh József kollégiumigazgató köszönti az évzáró, ünnepi Kollégiumi Tanács ülés
tagjait és megállapítja, hogy a Testület 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
Igazgató úr beszámolójában először köszönti a kibővített tanácsülés résztvevőit. Az
írásos anyag a mellékletekkel együtt felkerült a honlapra. Ez az év sajnos nem volt
egyszerű az egyetem és a kollégium számára, már év elején különböző korlátozó
intézkedések születtek, melyek mellett nem volt könnyű tervezni, közben a
kollégiumokban folyamatosan zajlottak a szokásos rendezvények, események.
Kisebb fejlesztéseket, beszerzéseket sikerült megvalósítani, ha nem is olyan
ütemben és eredménnyel, mint régebben. Nagyon sikeres volt a kulturális és
sportpályázatunk, minden kollégiumban, nagyon jó eredménnyel zárultak ezek.
Szeptembertől életbe lépett az új felsőoktatási törvény, bár a végrehajtásokat illetően
nem születtek meg a jogszabályok, majd a később kiadott kormányrendelet szerint
kellett a tanévet indítani.

Mindemellett ki kell hangsúlyozni, hogy sikerült a férőhelyeinket megtartani, jól
működik a hallgatói „e-szoctám” rendszerünk. Sajnos a bérleményeknél érződik a
gazdasági helyzet szorítása.
Még egy komoly dolog került szóba az év folyamán, mégpedig az, hogy az egyetem
egyes szolgáltatói szervezeti egységeit (Kollégium,menza, sportlétesítmények) ki
akarták szervezni egy egységes rendszerbe, de ebből végül is úgy néz ki, hogy,
egyenlőre nem lesz semmi, a különböző egyeztetéseknek köszönhetően. Jelenleg
azon fáradoznak, hogy létrehozzanak a FEKOSZ mintájára, vagy azt megújítva, egy
országos érdekképviseleti szervet, mely képviselné az ország felsőoktatási
intézményeinek kollégiumait.
Összességében örömmel mondhatjuk, hogy a nehézségek ellenére azokat a célokat,
melyeket év elején terveztünk, döntő többségében sikerült megvalósítanunk. Úgy
érzi, hogy az egyetem számára is sikerült értéket teremtenünk, mint kollégium, a
hallgatók jó körülmények között lakhatnak.
Végül igazgató úr megköszöni a kollégák egész éves munkáját, mindenkinek nagyon
boldog ünnepeket kíván.
Csík Erzsébet kollégiumigazgató
Valóban küzdelmes volt a 2012-es év a kollégiumok számára, ennek ellenére
mindenki eleget tett a feladatainak, úgy a hallgatói vezetők, mint a munkatársak, és a
kollégium vezetése, itt köszöni meg mindenki nevében az igazgató úr munkáját,
fáradozásait.
Kártyás Gyula oktatási főigazgató
Szeretettel köszönti az ünnepi ülés résztvevőit, elmondja, hogy mindig szívesen tesz
eleget a kollégium meghívásának, mindig nagyon jól érzi köztünk magát. A kollégium
munkájáról csak pozitívumokat tud említeni, így van ez most is a 2012-es évet
illetően. Az elmúlt év az egyetem számára is rengeteg kihívást tartalmazott, ennek
ellenére azt lehet mondani, hogy talán az egyetlen olyan oktatási intézmény az
országban, melynek nincsenek tartozásai, stabil a gazdálkodása, ez egy óriási nagy
eredmény. Az oktatást és a tudományos munkát illetően is előrelépés látható,
szembetűnő változás a doktori iskolák növekedése. Születtek új szakok,
megerősödtek a mesterképzési területek, nagyon fontos, hogy megőriztük a két
évvel ezelőtti felvételi számot, miközben más intézményekben le kellett csökkenteni
ezt a számot. Ezekre az eredményekre méltán lehetünk büszkék. A jövőt illetően sok
kérdőjel van még, de remélhetően hasonló létszámmal lehet számolni továbbra is.
A kollégium munkáját egész évben figyelemmel kíséri, és örömmel mondhatja, hogy
minden területen csak pozitív dolgokat tapasztal. A lehetőségeket tekintve a
kollégium az, aki a legtöbb beruházást és fejlesztést tudta végrehajtani. Az igazgató
úr munkájáról is csak dicsérően tud beszélni, úgy, mint a belső közösségi életről,
hagyományokat sikerült teremteniük, a mai viszonyokhoz képest ez különlegesen
nagy érték. Az egyetem nevében is köszönetet mond a kollégium közösségének,
nagyon boldog ünnepeket kíván mindenkinek.
Határozat: A kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a vezetői beszámolót.

2. Napirendi pont
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök, és TKollHÖK elnökök, helyett Leposa
Péter szociális alelnök EHÖK
Sajnos Schmiedt Péter családi okok miatt nem tud jelen lenni, az írásos anyaghoz,
melyet ő készített, lehet hozzászólni, ha valakinek van hozzáfűznivalója.

Leposa Péter üdvözli a jelenlévőket, megköszöni mindenkinek az egész éves
munkáját.
A Tagkollégiumok TKollHÖK elnökei röviden értékelik az év szakmai, kulturális és
közéleti programjait, illetve történéseit.
Határozat: Nem volt hozzászólás, szavazással, egyhangúlag elfogadták az írásos
beszámolót.

3. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Szenátus ülések emlékeztetőjét minden alkalommal kiküldte a tanács tagjai
részére, ehhez külön nem szeretne hozzáfűzni semmit. Az Egyetem életét a
következő időszakban létrejövő kormány határozatok, döntések fogják majd
befolyásolni. Lesznek változások az biztos, meg kell várni a hivatalos döntéseket.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.

4. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Novemberben megszületett egy első fokú bírói határozat, mely szerint a HÉROSZ
keresetét elutasították, fellebbezéssel nem éltek. Most folynak a tárgyalások a
beruházással kapcsolatban, elméletileg folytatni kellene, hogy ki, mikor és hogyan az
a jövőben fog kiderülni.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.

5. Napirendi pont
Egyebekben, röviden értékelik az elmúlt év történéseit és köszöntik egymást a
kollégiumok képviselői, igazgató úr megköszöni a részvételt, és a Tanács ülését
bezárja, majd ez után ünnepi ebéd és kötetlen beszélgetés zajlott.

Budapest, 2012. december 30.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő
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