Emlékeztető
ÓE-KOLL, 0324, 2013.
Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2013. március 27-i üléséről

Napirendi pontok:
1./ Az Egyetem és azon belül a Kollégium 2013. évi, a Szenátus által jóváhagyott
költségvetése, illetve annak Tagkollégiumi leosztása.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
2./ Tájékoztató a kollégiumi férőhelyek feltöltéséről, illetve a kollégiumi,- és
különeljárási díjtartozások helyzetéről.
Előterjesztő: Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
3./ Tájékoztató a hallgatói nyilvántartásokról és statisztikai kimutatásokról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
4./ Tájékoztató a -tisztújító- Tagkollégiumi Közgyűlésekről.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök, TKollHÖK elnökök
5./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
6./ A 2013/2014-es tanév felvételi eljárásával („Tavaszi jelentkezési időszak Felsőbb évesek”) kapcsolatos aktuális információk, és feladatok.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
7./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
8./ Egyebek. (Hallgatói elégedettségmérés, Összkollégiumi GPS Tábor, Póker
Kupa, Asztalitenisz verseny, Színházlátogatás, stb.)

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.
0.napirendi pontban röviden bemutatkoznak az újonnan megválasztott TKollHÖK elnökök
(Kiss Eszter, Sándor Ádám).
1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A kiküldött anyaghoz annyit fűz hozzá, hogy az egyetem, szinte egyedülállóként az
országban, megtartotta a tavalyi évi költségvetését, sőt pluszosan zárta az évet. A
kollégiumra vonatkozóan elmondja, hogy sajnos komoly elvonást eszközöltek a 2013. évre,
ami egy takarékos, megfontolt gazdálkodás igényel meg késztet, jobban oda kell figyelni
mindenre. Továbbiakban a pályázati lehetőségek kihasználtságáról beszél, illetve arról hogy

készülőben van egy három éves fejlesztési terv, a saját kollégiumokra vonatkozólag, és
reméljük, hogy minél több dolgot tudunk majd ebből megvalósítani.
Tárgyalások folynak arról, hogy a jelentkezések függvényében a kollégiumi rendszert át
kellene alakítani, a bérlemények megszüntetésével. Ha megvalósul, ez még sok
szempontból előnyösebb is lenne a mostani helyzetnél. A kérdésekre szívesen válaszol.
Határozat: A Tanács tagjai 2 db ellenszavazattal elfogadták a Tagkollégiumi költségvetés
leosztását.
2. Napirendi pont
Csányi Zoltán kollégiumi NEPTUN rendszergazda
Ki lett küldve egy táblázat a férőhelyekről, elmondja, hogy jelenleg csak a bérleményekben
vannak üres helyek. Szám szerint ismerteti a kollégiumi díjtartozás adatait, ehhez is tartozik
egy táblázat, ha valaki tüzetesebben meg szeretné nézni. Balogh József igazgató úr felhívja
a figyelmet arra, hogy beköltözésnél a tanév közbeni kiköltözésekkel kapcsolatos
szabályzásról részletesebben kell tájékoztatni az új hallgatókat.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a tanács tagjai tudomásul vettek.

3. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Minden félévben több kimutatást kell készíteni a NEPTUN-csoport részére, a feltöltött
férőhelyekről, kollégiumonként. Ezekből látszik, hogy kollégiumonként hány önköltséges és
hány államilag támogatott kollégista van a saját és a bérleményi kollégiumokban. Ezen kívül
még más adatokról is készült statisztika, pld. nő-férfi arány, vidéki hallgatók, tanulmányi
átlagokról, stb. A statisztikát mindenki részletesen tanulmányozhatja, megtalálhatók a
honlapon.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a tanács tagjai tudomásul vettek.

4. Napirendi pont
Eddig már majdnem minden kollégiumban lezajlottak a közgyűlések, illetve a választások.
Várjuk az emlékeztetőket és a jegyzőkönyveket. A jelen lévő kollégiumok képviselői néhány
szóban ismertetik a gyűlésen történteket.
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
Majdnem minden közgyűlésen ott tudott lenni, összefoglalva annyit mond, hogy mindenhol
rendben lezajlott, nem volt semmi probléma, a jegyzőkönyvek készülőben vannak.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a tanács tagjai tudomásul vettek.

5. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Február 18-án és március 18-án voltak Szenátus ülések. A februári ülés emlékeztetőjét
megtalálhatják a KOT-anyagban, a márciusit még nem kaptuk meg. Tájékoztatásul
elmondja, hogy szabályzatmódosítások vannak az egyetemen, ezeket ismerteti, de a
honlapon is megtalálhatják ezeket. Majd az egyetemi teljes körű auditálásról beszél, melyen
belül kollégiumi területet is ellenőriztek. Ez úton is megköszöni az ebben közreműködő
kollégák segítségét. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tudomásul vette a tájékoztató napirendi pontot.

6. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Nagyon fontos dolog lesz a tavaszi felvételi eljárás meghirdetése előtt a bérleményi
kollégiumok helyzetének a rendbetétele, hisz meg kell hirdetni a helyszíneket és a létszámot
is. Térítési díjemelések nem lesznek. Felhívja a figyelmet a többletpontok adásával
kapcsolatos teendőkre. A felvételi határozatok kiküldését illetően, felmerültek javaslatok a
változtatásra, de ezeket még át kell gondolni, és egyeztetni kell a HÖK képviselőivel.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadta a napirendi pontban elhangzottakat.

7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Jelenleg sem történt sajnos nagy változás a Kandó Kollégiumot illetően, a HÉROSZ
elvesztette a pert most az Egyetem ellenkártérítést nyújtott be, folyik a pereskedés. Van egy
elképzelés, mely szerint egy kísérleti programba akarják bevonni a felújítást, de ez még
teljesen bizonytalan. Ha változás lesz, tudatni fogjuk.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

8. Napirendi pont
Egyebekben a közeljövőben megrendezendő programokról, időpontokról esik szó, melyekről
mennek ki az értesítések, plakátok. (P-Faktor, Póker-kupa, Ping-Pong verseny, Csocsókupa, Tétény Napok, Kiss Napok, kirándulások, színházlátogatás, GPS-tábor stb.
Balogh József igazgató úr a kollégiumi ping-pong verseny szervezéséről beszél.
Visnyei László gazdasági vezető a sport-kulturális pályázat eredményét ismerteti.
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök ismerteti a kulturális hozzájárulás összegét.
Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, a Tanács ülését bezárja.
Budapest, 2013. április 08.
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