Emlékeztetı
ÓE-KOLL, 1033, 2013.

Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2013. október 09-i ülésérıl

Napirendi pontok:
1./ A Kollégiumi Tanács 2013/2014-es tanév I. félév munkaterve, a Kollégium és az
Egyetem vezetı testületeinek ülésterve.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
2./ Beszámoló, a Kollégium 2013-as év gazdálkodásának
tevékenységének idıarányos teljesülésérıl.
Elıterjesztı: Visnyei László gazdasági vezetı

és

pályázati

3./ Beszámoló a 2013/2014-es tanév „Nyári” felvételi eljárásáról, a Tagkollégiumi
beköltözések tapasztalatairól, valamint a várólistáról.
Elıterjesztı: Csányi
Zoltán
kollégiumi
Neptun
rendszergazda,
Kollégiumi Felvételi Bizottságok vezetıi, és TKollHÖK elnökök
4./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának ülésérıl.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
5./ Tájékoztató a Tagkollégiumi Gólyatáborokról és Közgyőlésekrıl.
Elıterjesztı: Tagkollégiumi vezetık és TKollHÖK elnökök
6./ Tájékoztató a TKollHÖK-ök által, a 2013/2014-es tanév I. félévre tervezett
szakmai, szabadidıs és közösségi programokról.
Elıterjesztı: TKollHÖK elnökök
7./ Aktuális szabályzatalkotási munka.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
8./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium helyzetérıl.
Elıterjesztı: Balogh József kollégiumigazgató
9./ Egyebek.
A Kollégiumi Tanács ülésének írásos anyagai a következı linkrıl tölthetık le:
http://koll.uni-obuda.hu/kot
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.
0. napirendi pontként bemutatkozik a két újonnan megválasztott TKollHÖK-Elnök, Posta
Zsófia, a Kiss Árpád Kollégiumból és Igaz Máté a Nagytétényi úti Kollégiumból. Igazgató Úr
itt ad tájékoztatást a Terminus Hotel férıhely létszámának bıvítésérıl, illetve a Márton Áron
Szakkollégium Bérlemény megszüntetésérıl.
1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A kollégium honlapjára, több anyag felkerült a napirendi ponttal kapcsolatban, mindenki
tanulmányozhatja. Ismerteti az üléstervet, a tervezett napirendi pontokat, a tanév

idıbeosztását, itt található az Egyetemi Vezetı testületek ülésterve is. Kérdezi, hogy a
Kollégiumi Tanácsra vonatkozóan, van-e valakinek kérdése vagy hozzá főzni valója.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai egyhangúlag elfogadják az I. félév program és
munkatervét.
2. Napirendi pont
Visnyei László gazdasági vezetı
Feltöltésre került, az Egyetem részére készült, gazdasági fıigazgatóság féléves
beszámolója, a saját bevételek idıarányos teljesítése, illetve a kollégium féléves
mőködésérıl készült táblázat. A saját bevételi terveinket illetıen nagyon jól állunk, az
Egyetemi Kollégiumi rendszer üzemeltetése, fenntartása, durván – 40 millió Ft-jába kerül az
Egyetemnek éves szinten. A szokásos táblázatokon keresztül ismerteti a kollégium keret
számait, szeptember elején készült a kimutatás, melyen láthatóak a bevételek, kiadások,
illetve a maradványok szám összegei. Felhalmozási keretet ebben az évben nem kaptak a
kollégiumok, mely komoly hiányt jelentett. Úgy gondolja, hogy idıarányosan mindenki jól
gazdálkodott a pénzével, reméli, hogy év végére sem fog egyik kollégium mínuszba futni. A
pályázatokkal kapcsolatban a júniusi állapot nem változott, felhívja a figyelmet a most
beadandó pályázatokra.
Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató
Sajnálatosnak tartja, hogy a Kiss Árpád Kollégiumban a nyáron semmilyen felújítást nem
tudtak csinálni a keret elvonások miatt, pedig vannak olyan szintek, ahol több éve szükség
lenne a felújításra. Kihangsúlyozza, hogy a kollégiumok fejlesztése nagyon fontos lenne
továbbra is, hisz régi épületekrıl van szó. Nem lenne jó, ha elindulna egy ilyen negatív
leépülési folyamat.
Balogh József kollégiumigazgató
Megnyugtatásképpen mondja el, hogy ezt semmiképpen nem szeretnék hagyni. Az Egyetem
is nagy változások elıtt áll, de reméljük, hogy a jelenlegi stabil állapot nem fog változni.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai a fent elhangzottak mellett, egyhangúlag elfogadják
az idıarányos gazdálkodási beszámolót.
3. Napirendi pont
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
A napirendi ponthoz a két felvételi bizottság, a Budapesti és a Székesfehérvári bizottság
jegyzıkönyvei lettek feltöltve. A férıhelyek iránt most is nagy volt az érdeklıdés, majdnem
másfélszeres volt a túljelentkezés. Voltak fennakadások az e-Szoctám rendszer
mőködésében, de sikerült megoldani. A megüresedı helyeket egyelıre sikerül mindig
feltölteni.
Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató
A jegyzıkönyvön kívül annyit szeretne megemlíteni, hogy kevesebb volt az elsı évesek
jelentkezése a tavalyihoz képest. Ez talán azért van, mert nagyon sokan inkább az albérletet
választják. Felhívja a figyelmet a statisztikák tanulmányozására, melybıl sok minden kiderül,
majd megköszöni a bizottság munkáját, külön kiemelve Csányi Zoltán, Schmidt Péter és
Gavallér Sára munkáját.
Boda Attila tagkollégiumi igazgató
Reméli, hogy a jegyzıkönyveket mindenki elolvasta, nem kíván külön hozzátenni semmit.
Azt említi meg, hogy az elızı évekhez képest több üres helyük van sajnos, melyet
igyekeznek másképp hasznosítani.
A napirendi pont végén a tagkollégiumok képviselıi egy gyors képet adnak a
beköltözésekrıl.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

4. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A tanév eddigi két Szenátus Ülésének Emlékeztetıjét mindenki megtalálhatja a
Honlapunkon. Kiemeli azt, hogy átalakulások vannak, lesznek az Egyetemen, más rendszer
szerint fog mőködni, melyet 2015. januártól szeretnének bevezetni. Több vezetıi szinten is
változás lesz. Ha valakinek kérdése van, arra szívesen válaszol.
Határozat: Tájékoztató jellegő napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

5. Napirendi pont
Minden Tagkollégiumban lezajlottak a közgyőlések, meg lettek választva az új
tisztségviselık, a kollégiumok képviselıi röviden ismertetik ezt, illetve a Gólyatáborok és
rendezvényekrıl adnak egy rövid körképet.
Kiss Eszter TKollHÖK-Elnök Terminus Kollégium:
Náluk házon belül volt megoldva a gólyák ismerkedése, nem utaztak sehova, vetélkedıket,
ismerkedési estet rendeztek, sok feladatot kellett megoldaniuk, ez elısegítette az
ismerkedést. A közgyőlésen két körös választás volt, sokan megjelentek, új képviselıket
választottak.
Bozó Ferenc kollégiumi tanár, Nagytétényi úti Kollégium:
A beköltözés napján tájékoztatták az elsı éveseket a tudni valókról, majd pár héttel késıbb
gólyaavató buli volt, gólyatábor náluk sem szokott lenni. Rendben lezajlott a közgyőlés,
határozatképesek voltak, új elnököt és egy érdekvédelmi felelıst választottak.
Szpisják Patrik TKollHÖK-Elnök Lébényi Pál Kollégium:
A gólyatábor Balatonszepezden volt megrendezve, nagyon nagy sikere volt, elıadásokat és
ügyességi játékos vetélkedıket, éjszakai túrát rendeztek, este pedig, bulit tartottak. A
közgyőlésen két új érdekvédelmi képviselıt választottak meg.
Sándor Ádám DKollHÖK-Elnök Hotel@BMF Diákotthon:
A beköltözés után ismerkedési estet szerveztek, majd közös fızés volt. A gólyatáborban
nagyon jó volt a hangulat, ık is Balatonszepezden voltak. A közgyőlésen, két körben hét új
tagot választottak meg.
Mag Bogdán Attila Bánki Donát Kollégium (Kopjcsak Tamás helyett):
İk is gólyaavató bulit rendeztek, majd a gólyatábor következett Zamárdiban, nagyon jól
sikerült, különbözı programok, elıadások, fızés volt. A közgyőlésen négy posztra
választottak új embert., sajnos egy pozícióra eredménytelen volt a választás, ezért új
pályázat lett kiírva.
Posta Zsófia TKollHÖK-Elnök Kiss Árpád Kollégium:
A beköltözések után Zamárdiban volt a vezetı képzı tábor, nagyon kellemes hétvégét
töltöttek el együtt, csapatépítı játékok voltak, elıadások, nagyon jól sikerült. A közgyőlésen
egy új elnököt és három felelıst választottak meg.
Határozat: Tájékoztató jellegő napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

6. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Mindenki megküldte a TKollHÖK-ök által készített, a 2013/2014-es tanév I. félévre tervezett
szakmai, szabadidıs és közösségi programokról szóló programtervet. Ezek fel is kerültek a
honlapra, ha valaki most szeretné ezt kiegészíteni, most van rá mód. Ismét felhívja a
figyelmet arra, hogy minden rendezvényrıl adjanak tájékoztatást a Honlapon is.
Határozat: Tájékoztató jellegő napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A felsıoktatási törvény folyamatos változáson megy át, így az Egyetem Szervezeti és
Mőködési Szabályzata is változni fog. Elıbb-utóbb a Kollégium szabályzat rendszerét is meg
kell nézni, hogy milyen változtatások válnak szükségessé. A másik dolog a felvételi eljárás
megváltoztatása, mellyel kapcsolatban már folynak az egyeztetések. Szükséges lenne a
jelentkezés és ügyintézés elektronikus úton való bonyolítása. Errıl szeretne most véleményt,
illetve támogatást kérni a tanács részérıl.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag támogatja a változtatás elindítását.

8. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A következı Rektori Tanács ülésen és Szenátus ülésen szerepel ez a napirendi pont. Jelen
pillanatban annyit lehet tudni, hogy a HÉROSZ újra megkereste az Egyetemet, a
veszteségüket illetıen. Sajnos változás nincs az ügyben, ha új információ lesz, azt a
következı tanácsülésen el fogja mondani.
Határozat: Tájékoztató jellegő napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

9. Egyebek
Egyebekben egy FEKOSZ-programra, az Asztalitenisz Kupára hívja fel a figyelmet Balogh
József kollégiumigazgató, valamint a pályázatokról beszél. Schmiedt Péter HÖK Kollégiumi
alelnök is a pályázati lehetıségeket ismerteti, illetve a HÖK által felajánlott összegekrıl
beszél. Visnyei László gazdasági vezetı a novemberi teljes körő leltározásról ad
tájékoztatást, ebben kéri a kollégák segítségét.
Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, a Tanács ülését bezárja.

Budapest, 2013. október 16.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztetı készítı

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

