Emlékeztető
ÓE-KOLL, 0377, 2014.

Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2014. április 29-i üléséről

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a -tisztújító- Tagkollégiumi Közgyűlésekről.
Előterjesztő: TKollHÖK elnökök, Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
2./ A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó kollégiumi térítési díjak.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató, Schmiedt Péter HÖK
kollégiumi alelnök
3./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
4./ Kollégiumi bérlemények a 2014/2015-ös tanévre.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
5./ Tájékoztató a hallgatói nyilvántartásokról és statisztikai kimutatásokról.
Előterjesztő: Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
6./ Tájékoztató a Bérleményi Tagkollégiumok felszereltségéről és működéséről,
valamint a személyi, illetve tárgyi feltételekről.
Előterjesztő: Horváth Gábor, Bozó Ferenc kollégiumi tanárok és Kiss
Eszter, Igaz Máté TKollHÖK elnökök
7./ Tájékoztató a Kollégium Pedagógus Napi ünnepségéről és a Kollégiumi Tanács
Zamárdi Vezetőképző Táborról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
8./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
9./ Egyebek.
A Kollégiumi Tanács ülésének írásos anyagai a következő linkről tölthetők le:
http://koll.uni-obuda.hu/kot

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 utca 8.) hozzáférhető. A jelenléti ív szintén itt kerül lefűzésre az
emlékeztetővel együtt.
1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Kéri a tagkollégiumok képviselőit, hogy egy rövid tájékoztatást adjanak a megtartott
közgyűlésekről.
Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató Kiss Árpád Kollégium
Megtörténtek az elnökjelölések és a választás, a beszámolók meg lettek tartva, rendben
lezajlott a közgyűlés.

Schmiedt Péter HÖK Kollégiumi Alelnök
Részt vett minden tagkollégium közgyűlésén, ismerteti név szerint a megválasztott
tisztségviselőket.
Szpisják Patrik TKollHÖK Elnök Lébényi Pál Kollégium
Minden rendben volt a közgyűlésen, egy pályázat volt, aki meg is lett választva, majd elnöki
beszámoló történt, és az elkövetkező programokról ismertető.
Igaz Máté TKollHÖK Elnök Nagytétényi úti Kollégium
Náluk is minden rendben lezajlott, határozatképesek voltak, kétharmados többséggel meg
lettek választva a tisztségviselők, kollégiumi tanári beszámoló volt.
Sándor Ádám DKollHÖK Elnök Hotel@BMF Diákotthon
Egy pályázó volt, aki meg is lett választva, elnöki beszámoló történt, és a programok
ismertetése.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

2. és 4. Összevont Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A következő tanévre vonatkozóan meg lett hirdetve a felvételi eljárás, a létszámok, és a
jelentkezés feltételei. A Hallgatói Önkormányzat egyetértésével megkötésre kerültek a
Bérleményi szerződések (Terminus Hotel, Hotel@BMF Diákotthon), és meghatározásra
kerültek a kollégiumi térítési díjak. Ki lett küldve az új „juttér-szabályzat”, mely szerint a
kollégiumi térítési díjak módosításra kerültek, ezt a Szenátus testülete is elfogadta. Szintén
el lett fogadva az a módosítás, hogy a levelezős, estis és távoktatásos hallgatók csak a
költségtérítéses kollégiumi díj fizetése mellett lakhatnak kollégiumi férőhelyen. Kérdezi, hogy
van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai tudomásul vették a tájékoztató jellegű napirendi
pontot.
3. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az elmúlt időszakban két Szenátus ülés volt, melyeknek a meghívója, emlékeztetője és a
határozattár ki lett küldve az írásos anyagok között. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e
kérdése valakinek. Egy dolgot kiemel, mégpedig azt, hogy megtörtént az Egyetemen a
vezető váltás, az új rektor Prof. Dr. Fodor János úr lett.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai tudomásul vették a tájékoztató jellegű napirendi
pontot.
5. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A kiküldött anyagokból mindenki kedve szerint tájékozódhat, hogy hogyan is néz ki a
márciusi statisztika. A kimutatás kitér az államilag támogatott és költségtérítéses, a kari
megbontásokra, képzési szintekre, férfi - nő, és magyar, illetve külföldi hallgatók szerinti
megbontásra. Kollégiumi térítési díjban minimális kintlévőségünk van, sőt van olyan hallgató,
aki már előre kifizette a tanév végéig a térítési díjat.
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
Körbeadja a ma reggel készült friss statisztikai adatokat, mindenki tanulmányozhatja.

Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

6. Napirendi pont
Kiss Eszter TKollHÖK Elnök Terminus Hotel
Sajnos elég sok hiányosságról tud beszámolni, a körülményeket illetően, többek között az
ablakok, ajtók szigetelése nagyon rossz, télen fáztak. A szobák felszereltségénél jelzi, hogy
az egyik ágy fölött kicsi a polc, a függönyök rövidek, illetve a székek nagyon kényelmetlenek.
A konyhák felszereltsége is igen szegényes. Az udvaron a füvet lehetne sűrűbben vágni és a
járdát is javítani kellene. Egyébként a közösségi élet nagyon jó, sok programot szerveznek,
reméli, hogy a körülményeken is sikerül egy kicsit javítani.
Bozó Ferenc Kollégiumi tanár, Igaz Máté TKollHÖK Elnök Nagytétényi úti Kollégium
A kollégium felszereltsége nem változott, sajnos nagyon lelakott az egész épület, valamit
javított a képen, hogy nyáron önerőből a hallgatóink kifestették a folyosót. Most várnak a
konyhákba új tűzhelyeket, illetve konyhapultot. Ők is remélik, hogy valamit javulni fog a
helyzet, mert ennek ellenére a közösségi élet náluk is nagyon jó. Kérik, hogy amennyiben
van rá lehetőség, vásároljunk egy porszívót közös használatra a hallgatóinknak.
Balogh József kollégiumigazgató
Válaszában elmondja, hogy a Terminus Hotelben a következő tanévre sikerült csökkenteni a
bérleti díjat, ami megnehezíti a tárgyalásokat, de a hallgatók biztonságát, és az elhelyezés
minőségét érintő ügyekben, a Hallgatói Önkormányzattal közösen egyeztetéseket
kezdeményeznek a bérbeadóval. A Nagytétényi úti Kollégium képviselőit megkéri, hogy
szerezzék be a kért porszívót.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai tudomásul vették a tájékoztató jellegű napirendi
pontot.
7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Igazgató Úr tájékoztat arról, hogy a hagyományokat követve idén is megrendezzük a
Kollégiumi Pedagógus Napot, még pedig június 4-én, a Kiss Árpád Kollégium
szervezésében. A Kollégiumi Tanács nyári Vezetőképző Táborát szintén a hagyományoknak
megfelelően Zamárdiban, az Egyetemi Üdülőben rendezzük meg, június 13 - 15. között. A
részletes programot és forgatókönyvet, illetve a meghívókat hamarosan minden érintett
részére meg fogjuk küldeni. Kéri a hallgatói képviselőket, hogy szervezzék úgy a
vizsgaidőszakot, hogy minden meghívott részt tudjon venni a programokon.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

8. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Sajnos a Kandó Kálmán Kollégium ügyében az elmúlt időszakban semmi változásról nem
tud beszámolni, folynak a tárgyalások, jelenleg semmit sem lehet mondani az ügyről, ha
bármilyen új információ lesz, tájékoztatást kap a Tanács róla.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai tudomásul vették a tájékoztató jellegű napirendi
pontot.
9. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Egyebekben igazgató úr a Székesfehérváron található NYME GEO Kar Kollégiumának
kérdésről és helyzetéről beszél. Nagyon sok még a nyitott kérdés, amit tudni lehet, hogy az
Egyetem nem fog átvenni PPP terheket és kötelezettségeket. A legnagyobb gondot ezen a
területen a meghirdetett kollégiumi felvételi eljárás, és az integrációval kapcsolatos idő
rövidsége jelenti.

Schmiedt Péter HÖK Kollégiumi alelnök, a véradás lehetőségéről tájékoztat, illetve a
kollégiumi faliújságok felújításáról beszél. Szeretnének a nyári időszakban további
beszerzésekkel segíteni a tagkollégiumok hallgatói életét. Felhívja a figyelmet, hogy egyre
többen érdeklődnek a nyári szálláslehetőségek iránt.
Csányi Zoltán NEPTUN rendszergazda a felvételi eljárás menetéről beszél.
Boda Attila tagkollégiumi igazgató a Kollégiumi GPS-táborral kapcsolatos információkról
beszél, illetve írásos összefoglaló anyagot ad át a Tanács tagjainak a rendezvényről.
Igazgató úr kéri a kollégiumok képviselőit, hogy nézzék át a saját honlapjaikat, aktualizálják
annak tartalmát, illetve minden tagkollégiumi megmozdulásról küldjenek híreket és képeket.
Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, és a Tanács ülését bezárja.

Budapest, 2014. május 13.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

