Emlékeztető
ÓE-KOLL, 0525, 2014.

Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2014. június 14-i üléséről

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
2./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
3./ Tájékoztató a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó, „Tavaszi kollégiumi
jelentkezési,- és felvételi időszak” eljárásáról.
Előterjesztő: Csík Erzsébet, Boda Attila Felvételi Bizottságvezetők,
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
4./ A 2014/2015-ös tanév „Nyári kollégiumi felvételi jelentkezési,- és felvételi
időszak” eljárásával kapcsolatos aktuális információk.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
5./ Tájékoztató a kollégiumi térítési,- és különeljárási díjak befizetésének
helyzetéről.
Előterjesztő: Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
6./ A félév zárásával kapcsolatos szervezési kérdések, kiköltözések
leszerelések ütemezése, felújítási munkálatok, illetve nyári hasznosítás.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

és

7./ 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
A Vezetőképző Tábor első napján, pénteken délután a Szakmai blokk első előadását Dr.
Gáti József kancellár tartotta meg. Részletes tájékoztatást adott a Kandó Kálmán Kollégium
felújításnak helyzetéről, várható felújítási költségeiről. Ennek ismeretében a kollégium
igazgatója röviden tájékoztatja részvevőket, hogy a Kandó Kálmán Kollégium várható
felújítási költsége: 2 - 2,5 milliárd forintba kerülne. A kollégium jövőjével kapcsolatos
elképzelésekről is tájékoztatást adott, mely szerint a jelenlegi kollégiumi elhelyezések
átrendeződnek.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

2. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A szakmai Blokk második előadását Kártyás Gyula, oktatási főigazgató tartotta meg.
Előadásában tájékoztatást adott az egyetem szenátusának Üléséről, valamint az Óbudai
Egyetem AREK és a Nyugat-magyarországi Egyetem GEO Kar szervezeti integrációjának
aktuális helyzetéről. Balogh József Kollégiumigazgató elmondja, - az előadást kiegészítve hogy a székesfehérvári kollégiumot érintő kollégiumi felvételi eljárási határidőt a felsőbb
évesek esetén módosítottuk, és külön fogjuk lebonyolítani. Az új Gólya hallgatók részére a
felvételi határozatokat az Alba Regia Műszaki Kar értesíti ki, és a kollégiumi felvételi eljárás
már egységesen kerül lebonyolításra.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai tudomásul vették a tájékoztatást.

3. Napirendi pont
A tájékoztatót Csík Erzsébet a budapesti kollégiumi felvételi bizottság vezetője kezdi. A
Kollégiumi Tanács minden tagja megkapta az egyetem kollégiumába felvehető hallgatói
létszámstatisztikát. A felsőbb évesek számára biztosított kollégiumi férőhelyeket feltöltöttük.
Az összes jelentkezők száma 916 fő a felvett hallgatók száma 659 fő. Az idén is sok volt az
elutasított hallgató, bár a kérelmezők és a fellebbezők száma is közel 100 fővel volt
kevesebb. A férőhely lemondások folyamatosan érkeznek, melyek feltöltése szintén
folyamatosan történik a várólistáról, ami közel 120 fős jelenleg. A budapesti kollégiumi
felvételi eljárásról készült jegyzőkönyvet hamarosan minden érintett megkapja. A következő
kollégiumi felvételi eljárás az első évesek kollégiumi felvétele lesz augusztusban.
Balogh József kollégiumigazgató felhívja a figyelmet a június havi kollégiumi díj
befizetésére, a befizetési határidőről a kollégisták Neptun üzenetet kaptak. Elmondja, hogy
az idén első alkalommal csak elektronikusan kapták meg a kollégisták a felvételi határozatot.
Megállapítható, hogy a rendszer jól működik a kiértesítésekkel kapcsolatban egyetlen
reklamáció sem érkezett.
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda konkrét statisztikai adatokat mond, a
korábbi évek statisztikájával összehasonlítva. A HÖK által bevezetett e-Szoctám is jól
működött, a kollégiumi közösségi pontok is időben bekerültek a rendszerbe. Köszönjük a
HÖK munkáját.
Balogh József kollégiumigazgató megköszöni Csányi Zoltánnak a precíz munkát, hogy ilyen
jól működött az új rendszer és az egész felvételi eljárás rendben zajlott. A tavaszi kollégiumi
felvételi eljárást lezárjuk, a lemondásokat a várólistáról feltöltjük. Az elutasítottak levelében
benne van, hogy felkerültek a várólistára.
Boda Attila tagkollégiumi igazgató elmondja, hogy Székesfehérváron az integráció miatt
később lesz döntés. A volt GEO karon más rendszerben volt a kollégiumi felvétel, és a
felsőbb éveseket az idén még mindenki a saját felvételi eljárása alapján veszi fel. Az első
évesek már az Óbudai Egyetem Kollégiumi felvételi eljárása alapján nyernek kollégiumi
felvételt.
Schmiedt Péter kollégiumi alelnök elmondja, hogy az integráció után egységes kollégiumi
díjat fizetnek a hallgatók.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai tudomásul vették a tájékoztatót.

4. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az első évesek kollégiumi felvételével kapcsolatos ütemterv elkészült, mindenki
megtalálhatta az írásos anyagok között. A kollégiumi felvétellel kapcsolatos tájékoztatót
minden leendő első éves hallgatónak a tanulmányi osztályok a beiratkozással kapcsolatos
anyagokkal együtt, a felvételi határozat csomagban megküldik.

A kollégiumi felvételi eljárás során elutasított hallgatóknak a Honlapra felkerül egy
tájékoztató, melyben átmeneti szálláslehetőséget ajánlunk nekik, ahol havi rendszerességgel
lehet a szállásdíjat fizetni, és senkinek nem kell elköteleznie magát albérletben így jobban
biztosított a kollégiumban esetlegesen megüresedett férőhelyek folyamatos feltöltése.
Határozat: A kollégiumi felvételi eljárás 2014/15-ös tanév időütemterv, a Tájékoztató az
Óbudai Egyetem Kollégiumának Nyári felvételi eljárásáról, valamint az Információk és
tanácsok a kollégiumi felvételi eljárás során elutasított hallgatóknak készült információs
anyagokat a Kollégiumi Tanács testülete egyhangúlag elfogadta.
5 Napirendi pont
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
Csányi Zoltán a kollégiumi térítési díjak és különeljárási díjak befizetéséről elmondja, hogy jó
a fizetési hajlandóság. A korábbi 12 milliós tartozás egy hét leforgása alatt 8 millióra
csökkent. A kintlévőségekről készült statisztikát az érintettek megkapták. A Neptun
üzeneteket a fizetési határidőről a kollégista hallgatók rendszeresen megkapják.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai tudomásul vették a tájékoztatást.

6 Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A tanév végi kiköltözéssel kapcsolatos „a kiköltözés és leszerelés általános rendje”
tájékoztatót minden tagkollégium megkapta. A kiköltözések elkezdődtek, de általános az a
gyakorlat, hogy a hallgatók egészen a hónap végéig szeretnének a kollégiumokban lakni.
Minden tagkollégiumnak elő kell készíteni a kollégiumot a nyári vendégfogadásra. Balogh
József kollégiumigazgató kérdezi milyen a nyári szállásra, szakmai gyakorlatra jelentkezők
száma, aránya.
A Hotel@BMF Diákotthonban az nyári szállásra jelentkezők száma 80 fő ennek 20%-a
szakmai gyakorlatra jelentkezik. Az üzemeltetővel megállapodva az elhelyezhető hallgatók
létszáma 72 fő így a 8 fő elhelyezésére további egyeztetést igényel. A Kiss Árpád
Kollégiumban 36 fő a nyári szállásra/termelési gyakorlatra jelentkezők száma, valamint 6 fő
HÖK hallgató elhelyezésére is van igény. Itt kb. 30% a szakmai gyakorlatra jelentkezők
száma.
A Terminus Hotelben is van lehetőség nyári szálláshelyfoglalásra. Az ELTE Nagytétényi
úti Kollégiuma is fogadja a nyári szállást igénylő hallgatókat.
Székesfehérváron a GEO Kar hallgatói idén nyáron szakmai gyakorlatukat végzik, így
lehetőség nyílik arra, hogy a saját kollégistáink is igénybe vegyék a nyári kollégiumi
szálláshelyeket.
A Bánki Donát Kollégiumot teljes egészében, míg a Hotel@BMF Diákotthont két teljes
emeletét a nyáron bérbe adjuk.
Határozat: A Kollégiumi Tanács a kiköltözés és leszerelés általános rendjéről szóló
tájékoztatót egyhangúlag elfogadta

7 Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A szeptemberi kollégiumi beköltözést segítő hallgatók egy nappal korábban foglalhatják el
férőhelyüket. A 2014/15-ös tanév ütemterve szerint az Országos Tudományos Diákköri
Konferenciát az Óbudai Egyetem rendezi meg. A kollégiumok a konferenciára érkező
vendégek elhelyezéséről gondoskodnak, mely az adott időpontban a kollégisták
kiköltöztetését is jelenti. A bérelt kollégiumokat ebben a tanévben is igyekeztünk segíteni, az

ELTE Tétényi úti kollégiumába vásároltunk, porszívót, a tűzhelyeket az ELTE megvette és
be is üzemelték.
A Terminus Hotelben a nyár folyamán új kazánt helyeznek üzembe, szigetelik az ablakokat,
javítani fogják a járdát. Tervezett a szobákba polcok elhelyezése, új sötétítő függöny és
székek vásárlása.
Schmiedt Péter kollégiumi alelnök
A Hallgatói Önkormányzat minden kollégiumban lecseréli a faliújságokat. Minden kollégium a
következő évben kap anyagi segítséget, pl.: vásárolnak mikrohullámú sütőket, főzőlapokat,
elektromos sütőket, függönyöket az adott kollégiumi igénye alapján, kollégiumonként 100150 ezer forint értékben.
Igaz Máté Nagytétényi úti Kollégium
Megköszöni, hogy az elmúlt évben kaptak hűtőszekrényeket, volt festés a kollégiumban.
Kérnek, ha lehetséges az elromlott mikrohullámú sütő helyett egy újat.
Kiss Eszter Terminus Hotel
Tervezett a sötétítő függöny és a székek vásárlása, a HÖK segítségét is ezek
megvásárlásához kérik. Egyben meghívja a kollégiumi hallgatókat a június 20-i Terminus Off
záró rendezvényükre.
Szpisják Patrik Lébényi Pál Kollégium
Sokan nem kapták meg a tanulmányi ösztöndíjukat, nem tudja, mi lehet az oka, hétfőn
érdeklődnek a HÖK-nél.
Boda Attila tagkollégiumi igazgató
A Balatonszepezdi üdülőben megrendezésre kerülő GPS Tábor előkészítése ütem szerint
zajlik.
Csík Erzsébet a tagkollégiumi igazgató
A Kollégiumi Pedagógusnapot a Kiss Árpád Kollégium szervezte meg, mindenki
elégedettségére.

A tanév utolsó Kollégiumi Tanácsülését 2014. 07. 02.-án tartjuk Székesfehérváron.

Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, és a Tanács ülését bezárja.

Budapest, 2014. június 19.

Tősér Magdolna s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

