Emlékeztető
ÓE-KOLL, 0362, 2015.
Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kollégium Kollégiumi Tanácsának
2015. április 29-i üléséről

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a - tisztújító - Tagkollégiumi Közgyűlésekről.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök és a TKollHÖK
elnökök
2./ Kollégiumi helyszínek és térítési díjak a 2015/2016-os tanévben.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató, Schmiedt Péter HÖK
kollégiumi alelnök
3./ Tájékoztató a Bérleményi Tagkollégiumok (ELTE NUK, Terminus Hotel, GEO)
felszereltségéről és működéséről, valamint a személyi, illetve tárgyi feltételekről.
Előterjesztő: Kollégiumi tanárok és a TKollHÖK elnökök
4./ Hallgatói nyilvántartások és statisztikai kimutatások (Oktatási Hivatal - FIR).
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató, Csányi Zoltán kollégiumi
Neptun rendszergazda
5./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
6./ Tájékoztató a Kollégium Pedagógus Napi ünnepségéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
7./ Tájékoztató a Kollégium Zamárdi Vezetőképző Táboráról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
8./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
9./ Tájékoztató a kollégiumi térítési,- és különeljárási díjak befizetésének
helyzetéről.
Előterjesztő: Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
10./ Egyebek, bejelentések.
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.
A napirendi pontok előtt egy rövid bemutatkozás zajlik, hogy az új, leendő KOT tagokkal is
megismerkedjenek a tanács tagjai. Szlyuka Gábor (Hotel@BMF Diákotthon), Kiss Zsófia
(Terminus Hotel), Csonka Bálint (GEO Kollégium).

1./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Írásos anyagként ki lettek küldve a Közgyűlések emlékeztetői és a választási jegyzőkönyvek.
Minden kollégiumi helyszínen megtörténtek a kollégiumi közgyűlések, hat helyszínen új
tisztségviselők lettek megválasztva.
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
Mindenhol rendben lezajlottak a gyűlések, ismerteti a változásokat név szerint, a
jegyzőkönyvek lefűzésre kerültek.
Szlyuka Gábor DKollHÖK Elnök Hotel@BMF
Egy pályázó volt, és ő lett megválasztva, kérdésekre válaszolt, rendben lezajlott a közgyűlés.
Bozó Ferenc kollégiumi tanár Nagytétényi úti Kollégium
Náluk is egy jelölt volt, aki egyhangúlag meg lett választva. Gond nélkül lezajlott az
közgyűlés.
Néder József TKollHÖK Elnök Bánki Donát Kollégium
Ott is rendben zajlott minden, egy induló volt, az ő volt és többségben újraválasztották. Még
egy új érdekvédelmi tisztségviselő, Galambos Tamás lett megválasztva rajta kívül.
Szpisják Patrik TKollHÖK Elnök Lébényi Pál Kollégium
Náluk második körben sikerült megválasztani az új TKollHÖK elnököt, Mihályfi Dávid
személyében.
Schneider Tibor kollégiumi tanár GEO Kollégium
Náluk is egyetlen pályázó volt Csonka Bálint, aki meg is lett választva. Minden rendben
zajlott.
Kiss Zsófia TKollHÖK Elnök Terminus Kollégium
Ott is rendben zajlott minden, egy nyertes pályázó volt az Ő személyében. Gazdasági
beszámoló volt, a megválasztott új elnök elmondta a terveit.
Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató Kiss Árpád Kollégium
Egy pályázó volt Füzér Zsófia, aki majdnem teljes szavazataránnyal meg lett választva.
Beszámolókat megtartották a tisztségviselők. Minden rendben volt.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Tanács tagjai tudomásul vettek.

2./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Kiküldésre került egy összefoglaló táblázat mely a kollégiumi helyszíneket, létszámokat és
szolgáltatási lehetőségeket mutatja be, egy levéltervezet, mely az ELTE Nagytétényi úti
kollégium bérlésével kapcsolatos, a felvételi eljárás iktató számait tartalmazó levél, illetve a
Hallgatói Tanács ülésén készült emlékeztető, melyben szerepel, hogy a HÖK támogatja az
ELTE rektorának címzett férőhelycsökkentő levél megküldését. Tudni kell, hogy a
Nagytétényi úti Kollégiumban zajló létszámcsökkentés visszafordíthatatlan, de mivel nagyon
sok az üres férőhely csökkenteni kell a létszámot.
A térítési díjak és kategóriák változatlanok, a férőhely számok sem nagyon változnak.
Jelenleg sajnos a bérlemények vonatkozásában még nincs aláírt szerződés, de minden
irányból pozitívak a visszajelzések.
Jövő héten elindul az e-szoctám rendszer, a felsőbb évesek jelentkezése számára. Felhívja
a figyelmet a közösségi igazolás nyomtatványok kitöltésére, akinek van ilyen, az a határidőt
tartsa be. Kéri a HÖK támogatását abban, hogy a tanulmányi és szociális pontszámok

időben megérkezzenek és rendben legyenek. A felvételi határozat mintákat Csányi Zoltán
kiküldte, kéri, hogy mindenki időben jelezzen vissza, hogy az rendben van-e.
Határozat: A kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag elfogadják és támogatják a férőhelyekkel,
a létszámcsökkentéssel, a térítési díjakkal kapcsolatban, a fenti napirendi pontban
elhangzottakat.
3./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Kéri a bérleményi kollégiumok képviselőit, hogy adjanak tájékoztatást a jelenlegi helyzetről.
Bozó Ferenc kollégiumi tanár Nagytétényi úti Kollégium
Az ELTE épülete egy eléggé elhasználódott, lelakott épület, a vizesblokkokat újították fel
nemrég, a bútorzat és a padozat nagyon rossz állapodban van. Ígéretet kaptak a felújításra,
remélik, hogy ez meg is fog valósulni. A közösséggel nincs probléma, összetartóak,
programokat rendeznek, nagy számban vesznek részt ezeken. Nagyon sok dologra lenne
szükség, de szerencsére a kollégisták előbbre helyezik a közösségi életet és megpróbálják
megérteni, hogy mire van lehetőség.
Balogh József igazgató úr javasolja, hogy a jövőben csak felsőbb éves hallgatókkal töltsék
fel a csökkentett létszámot a kollégiumban és kéri, hogy ha egyetértenek ezzel, akkor most
szavazzák is meg ezt.
Határozat: A kollégiumi tanács tagjai, egy fő tartózkodással megszavazták, hogy a
Nagytétényi úti Kollégiumban a továbbiakban felsőbb évesekkel töltsék fel az üres helyeket.
Kiss Zsófia TKollHÖK Elnök, Horváth Gábor kollégiumi tanár Terminus Hotel
A kollégiumban nagyon sok felújítás történt, új székeket, új függönyöket kaptak, az udvar is
javítva lett, fagyasztókat kaptak, várható még a hőszigetelés megoldása és a porta felújítása.
Balogh József igazgató úr is megerősíti a fenti ígéretek megvalósulását, a tervek már
folyamatban vannak.
Boda Attila tagkollégiumi igazgató GEO Kollégium
A kollégium a Nyugat Magyarországi Egyetem kezelésében van, mi csak béreljük az
épületet. Az épület harmada van csak felújítva PPP és pályázati forrásokból, a többi része
viszont eléggé el van hanyagolva, sok hiányossággal, ami igaz a bútorzatra és a
lakószobákban lévő vizes egységekre is. ezeken a helyeken a szobák túlságosan zsúfoltak
is. A legfrissebb információ ezzel kapcsolatban azok, hogy a kollégium kiváltásához
kormányzati döntés kellene, de ez a folyamat eléggé le vannak lassulva, tehát nem
valószínű, hogy ebben a tanévben döntés születik. Az elmúlt félévben nagyon sokat tettek
azért, hogy a közösségi élet, a megfelelő képviselet, illetve a szolgáltatások színvonala
pozitív irányban változzon.
Határozat: A kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontban
elhangzottakat.

4./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A napirendi ponthoz kapcsolódóan több anyag is felkerült, tájékoztatásra, lehet
tanulmányozni, és kérdéseket feltenni, akinek van.
Csányi Zoltán NEPTUN-rendszergazda
A táblázatokhoz nem szeretne hozzáfűzni külön semmit, mindenki láthatja az adatokat.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a testület tagjai tudomásul vettek.

5./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az utóbbi két szenátus ülés anyaga megtalálható az írásos anyagok között (meghívó,
emlékeztető, határozattár), ha ezekhez kapcsolódóan kérdés van, arra szívesen válaszol.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, nincs kérdés.

6./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezésre kerül a Kollégium Pedagógus napi
ünnepsége, összdolgozói értekezlet keretében, június 3-án (szerda), ismerteti az ünnepség
menetét. Ezen az eseményen kerülnek elismerésre a törzsgárda, az egyetemi és kollégiumi
kitüntetettek. Minden munkatárs és kollégiumi hallgatói vezető meghívót fog kapni a
programra. Mindenki részvételére számítunk.
Határozat: A Tanács tagjai tudomásul veszik a tájékoztatót.

7./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Minden év júniusában szoktuk megrendezni a Kollégiumi Tanács Vezetőképző Táborát,
melyet idén június 5 – 7. között Zamárdiban, a megszokott helyszínen, az Egyetemi
Üdülőben tartunk. Ismerteti a programtervezetet, a résztvevők számát és körét, illetve az
állami és HÖK vezetés részéről meghívott vendégek névsorát, akik a szakmai blokkok során
fognak szerepelni. Itt jegyzi meg, hogy erre az eseményre, illetve a rá egy hétre
megrendezésre kerülő GPS Tábor és Verseny megrendezésére is térítésmentesen
megkaptuk az Egyetemi Üdülőket. Kérdezi, hogy van-e kérdése valakinek.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a tanács tagjai tudomásul vettek.

8./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Jelenleg a Kandó Kálmán Kollégium felújítása kapcsán ott tart az ügy, hogy ismét és
továbbra is csak ígéretet kaptunk a minisztérium részéről a támogatás kapcsán, de konkrét
intézkedés, anyagi forrás biztosítása nem történt. Sajnos nagy valószínűséggel, mivel
hamarosan belecsúszunk a nyári időszakba, ebben az évben sem lesz konkrét előrelépés a
kollégium ügyében. Bármilyen változás történik, arról azonnal tájékoztatást kap mindenki. A
kérdésekre válaszol.
Határozat: A Tanács tagjai tudomásul veszik a tájékoztatót.

9./ Napirendi pont
Csányi Zoltán NEPTUN-rendszergazda
Naprakészen kezeli az adatokat, melyről táblázatot készített, amit most körbead
tanulmányozásra, külön hozzáfűznivalója nincsen.
Balogh József kollégiumigazgató
Kiegészíti még annyival, hogy nagyon jó a fizetési hajlandóság, tartják a határidőket, nem
sok tartozónk van.
Határozat: A Tanács tagjai tudomásul veszik a tájékoztatót.

10./ Egyebek, bejelentések
Egyebekben, Balogh József igazgató úr az új felsőoktatási törvény által előírt, a
Kollégiumok, Diákotthonok minimális létesítési követelményeinek egyetemi következményeit
ismerteti.
Csík Erzsébet igazgatónő a Kiss Árpád kollégiumban elvégzett munkálatokat, illetve a
programokat ismerteti.
Boda Attila kollégiumigazgató a póker kupáról, a GEO kollégiumban történtekről, illetve az
elkövetkező programokról ad tájékoztatást.
Kiss Zsófia a Terminus kollégiumban történtekről tájékoztat.
Csányi Zoltán az adatkezelési szabályzat betartására hívja fel a kollégák figyelmét.
Schmiedt Péter a pályázatokkal kapcsolatos teendőkre hívja fel a figyelmet, és a
programokról tájékoztat.

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

Budapest, 2015. május 12.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

