Emlékeztető
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Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2015. június 06-i üléséről

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a 2015/2016-os tanévre vonatkozó, „Tavaszi kollégiumi
jelentkezési,- és felvételi időszak” eljárásáról.
Előterjesztő: Csík Erzsébet, Boda Attila Felvételi Bizottságvezetői,
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
2./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
3./ A 2015/2016-os tanév „Nyári kollégiumi felvételi jelentkezési,- és felvételi
időszak” eljárásával kapcsolatos aktuális információk.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
4./ Tájékoztató a kollégiumi térítési,- és különeljárási díjak befizetésének
helyzetéről.
Előterjesztő: Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
5./ A félév zárásával kapcsolatos szervezési kérdések, kiköltözések
leszerelések ütemezése, felújítási munkálatok, illetve nyári hasznosítás.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

és

6./ 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
Csík Erzsébet, Boda Attila Felvételi Bizottságok vezetői,
Csányi Zoltán kollégiumi Neptun rendszergazda
A tájékoztatót Csík Erzsébet a budapesti Kollégiumi Felvételi Bizottság vezetője tartja. A
Kollégiumi Tanács minden tagja megkapta az egyetem kollégiumába felvehető hallgatói
létszámstatisztikát. A felsőbb évesek számára biztosított kollégiumi férőhelyeket feltöltöttük.
Az összes jelentkezők száma 865 fő a felvett hallgatók száma 622 fő. Az idén is sok az
elutasított hallgató. Nekik lehetőségük van a fellebbezési helyekre, illetve a lemondók
férőhelyeire pályázni.

A felvételi eljárás tapasztalata, hogy a hallgatók nem kellő átgondolással jelölik meg a
kollégiumok sorrendjét, így előfordulhat, hogy magas pontszám esetén sem kapnak
kollégiumi férőhelyet, de ez mindenkinek a saját döntése, mivel a rendszer erre rákérdez. A
kollégiumi felvételi eljárás során a hallgatókat a korábbi gyakorlatnak megfelelően
értesítettük ki a Neptun rendszeren keresztül.
A fellebbezési döntés időpontja: 2015. 06. 10. (szerda) 09:00 óra
Helye: Bánki Donát Tagkollégium, igazgatói iroda.
A kollégiumi felvételi eljárásról készült jegyzőkönyvet minden érintett megkapja. A következő
kollégiumi felvételi eljárás az első évesek kollégiumi felvétele lesz augusztusban.
Balogh József kollégiumigazgató
Elmondja, hogy az idén második alkalommal csak elektronikusan kapták meg a kollégisták a
felvételi határozatot. Megállapítható, hogy a rendszer jól működik a kiértesítésekkel
kapcsolatban reklamáció nem érkezett.
Boda Attila tagkollégiumi igazgató
Székesfehérváron a Lébényi Pál Kollégiumban és a Geo Kollégiumban a felvételi eljárás
rendben zajlott. Mind a két kollégiumba kevesebb felsőbb éves hallgató jelentkezett, mint
amennyi hallgatót fel tudtak volna venni, így minden jelentkezőt felvettek, értelemszerűen
nincs várólista, és nem lesz fellebbezési kör sem. A fenn maradó szabad férőhelyeket az
első évesek számára biztosítjuk.
Balogh József kollégiumigazgató
Megköszöni Csányi Zoltánnak a precíz munkát, hogy ilyen jól előkészített volt az egész
felvételi eljárás. A tavaszi kollégiumi felvételi eljárást a fellebbezési eljárás után lezárjuk, a
lemondásokat a várólistáról feltöltjük. Az elutasítottak levelében benne van, hogy felkerültek
a várólistára.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai tudomásul vették a tájékoztatót.

2. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Tájékoztatást adott az Óbudai Egyetem Szenátusának 2015. április 20-i, május 4-i és május
18-i üléseiről. A résztvevők az írásos anyagot (meghívó, emlékeztető, határozattár) előre
megkapták a napirendhez, hozzászólás nem volt.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai tudomásul vették a tájékoztatást.

3. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az első évesek kollégiumi felvételével kapcsolatos ütemterv elkészült, mindenki láthatja az
anyagot a honlapon. A kollégiumi felvétellel kapcsolatos tájékoztatót minden leendő első
éves hallgatónak a tanulmányi osztályok a beiratkozással kapcsolatos anyagokkal együtt
megküldik. A kollégiumi felvételi eljárás során elutasított hallgatóknak is küldünk egy
tájékoztatót melyben átmeneti szálláslehetőséget ajánlunk hallgatóinknak, ahol havi
rendszerességgel lehet a szállásdíjat fizetni, és senkinek nem kell elköteleznie magát
albérletben, így jobban biztosított a kollégiumban megüresedett férőhelyek feltöltése. A
felvételi eljárás időütemterve, a Honlapra és kiküldésre kerülő anyagok előzetesen
egyeztetésre kerültek az EHÖK vezetésével.
Balogh József kollégiumigazgató
Elmondja, hogy a 87/2015 Kormányrendelet előírja a 7 m2/hallgató lakóterület nagyságát,
melyet a jelenlegi felvételi eljárás alatt a rövid határidő miatt már nem tudtunk figyelembe

venni, ezen már nem is fogunk változtatni. A kormányrendeletben több előírásra és
rendelkezésre nincs megfelelő műszaki megoldás. Amennyiben csökkentjük a hallgatói
létszámot, úgy veszélyeztetjük a gazdaságos üzemeltetést. Nem egyértelmű a
mozgáskorlátozott szobák, férőhelyszámának figyelembe vétele sem, a tisztasági festések
gyakorisága, a biztosított ágyneműk egészségügyi előírásai, és az ebből való tartalékképzés,
valamint az internet elérés nyilvános biztosításának feltétele. A problémát jeleztük a
minisztériumban is, várjuk a jogi állásfoglalást.
A Tanács tagjainak további kérdése nincs
Határozat: A kollégiumi felvételi eljárás 2015/16-os 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 egyhangúlag elfogadta.
4. 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 évek tartozásaihoz képest jelentősen csökkent a
kintlévőség. Az erről készült statisztikát az érintettek megkapták. A Neptun üzeneteket a
fizetési határidőről a kollégisták rendszeresen megkapják.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai tudomásul vették a tájékoztatást.

5. 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 karbantartási munkálatokra,
vendégfogadásra. Elkezdődtek a kollégiumokban tisztasági festések a Kiss Árpád
Kollégiumban már be is fejeződött, a többi kollégiumban ütemezetten zajlik.
Boda Attila tagkollégiumi igazgató
Elmondja, hogy Székesfehérváron a Lébényi Pál Kollégium először lesz nyitva egész
nyáron. Az elmúlt tanévben a Geo hallgatók szakmai gyakorlata miatt júliusban nyitva voltak.
Az idén a hallgatók szakmai gyakorlata június végén befejeződik. A nyárra a Pécsi
Tudományegyetem orvostan hallgatói jelentkeztek a nyári szálláslehetőségre. A tanács
résztvevői megerősítik, hogy a nyári szállás beköltözésének feltétele a szállásdíj előre
fizetése legyen.
Határozat: A Kollégiumi Tanács a kiköltözés és leszerelés általános rendjéről szóló
tájékoztató anyagot egyhangúlag elfogadta.
6 Napirendi pont
Egyebek:
Balogh József kollégiumigazgató
A Kandó Kálmán Kollégium ügyében az egyetem vezetői Palkovics László felsőoktatási
államtitkárnak megküldött levél pozitív elbírálásában bíznak. Amennyiben szeptemberig
számunkra pozitív döntést hoznak, úgy a kollégium építése megkezdődhet és 18 hónap

múlva elkészül. Sajnos, ha nem, akkor a bérelt férőhelyek hosszabbításával tudunk
kollégiumi elhelyezést biztosítani a hallgatóinknak.
Másik feladat, amire figyelnünk kell az az, hogy az operatív igazgatóság a beszerzések
bonyolítását szigorúbb keretek között engedélyezi. Minden beszerzést 3 árajánlatkéréssel
kell indítani, majd a legkedvezőbb árajánlat alapján és az operatív igazgatóság engedélyével
lehet a megrendelést elküldeni. A közbeszerzés hatálya alá eső megrendelések is az
operatív igazgatóság engedélyével, illetve központi egységes megrendelés alapján
történnek.
Boda Attila tagkollégiumi igazgató
A székesfehérvári kollégium is adott le közbeszerzés hatálya alá tartozó megrendelést és
még mindig nem történt meg a beszerzés, mivel az apróbb informatikai kellékanyagokra nem
pályázott senki, így azt újra ki fogják írni.
Csík Erzsébet a tagkollégiumi igazgató
A Kiss Árpád Kollégiumban a Közegészségügyi ellenőrzés megtörtént. Az ellenőrzésről
készült jegyzőkönyvet az egyetem kancellárjának is megküldték. A felmerült hiányosságokról
intézkedési terv készült. Az érvényben lévő rendeletek alapján járunk el, szükség esetén a
jogi igazgatóság állásfoglalását kérve.
Visnyei László kollégiumigazgató helyettes, gazdasági vezető
Felhívja a figyelmet arra, hogy a Geo kollégiumban a hiányzó, működéshez szükséges
gépeket (mosógép, hűtőszekrény stb.) a Nyugat-magyarországi Egyetem, a
Kormányrendelet szerint előírt mennyiségben a saját költségvetése keretére vásárolja meg.
Egyben megköszöni Kiss Eszter Terminus Hotel TKollHÖK elnök munkáját, és jó munkát
kíván az új diákvezetőnek, Kiss Zsófiának.
Szpisják Patrik Lébényi Pál Kollégium
A Balatonszepezdi üdülőben megrendezésre kerülő GPS Tábor előkészítése a tervezett
ütemezésnek megfelelően zajlik. Az idén kevesebb csapattal képviselik magukat a
kollégiumok.
Kiss Eszter Terminus Hotel
Mindenkit szeretettel várnak a tanév utolsó „Terminus Off” elnevezésű rendezvényére június
18-án. A Gólya hallgatók fogadásához a csapatkapitány képzés az elmúlt évek gyakorlata
szerint zajlik.
Schmiedt Péter kollégiumi alelnök
Megköszöni minden TKollHÖK elnöknek az egész éves munkáját, melyet a számlájukra
érkezett jutalommal is megerősít, egyben minden érintett részére egy üveg bort ad
ajándékba.
Bozó Ferenc Nagytétényi úti Kollégium
Az ELTE Nagytétényi úti kollégiumában a bérelt kollégiumi férőhelyek csökkentése miatt, a
meglévő egyetemi kollégiumi leltárban szereplő tárgyak, gépek leltározását teszik
szükségessé, illetve azok nyári időszakra történő végleges elhelyezését kell megoldani.
Boda Attila tagkollégiumi igazgató
A Geo Kollégiumból két hallgató vett részt a kollégiumi vezetőképző táborban. Megköszöni a
kollégisták aktív részvételét, hiszen számukra ez a tábor az egyetemi kollégiumi rendszerbe
való eligazodásukat is segítette.

Bodáné Szegi Ildikó kollégiumi tanár
Május 22-én tartottuk meg a Velencei-tavi sárkányhajó versenyt és biciklitúrát. A rendezvény
jól sikerült, reméljük, évről évre többen leszünk ezen a rendezvényen.
Balogh József kollégiumigazgató
Megköszöni a jelenlegi TKollHÖK elnökök munkáját. A következő tanévben hat új TKollHÖK
elnök kezdi el munkáját, ahol a megfelelő folytonosságra hívja fel a figyelmet. Kéri, hogy a
Kulturális Bizottsághoz mindenki juttassa el a pályázati beszámolót.
Csík Erzsébet a tagkollégiumi igazgató
A Kollégiumi Pedagógusnapot a Kiss Árpád Kollégium szervezte meg, mindenki
elégedettségére.
Balogh József kollégiumigazgató
Jelenleg a kollégiumi kiköltözések zajlanak.
A tanév utolsó Kollégiumi Tanácsülését a tervek szerint 2015. 07. 01-én, Székesfehérváron
tartjuk.

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

Budapest, 2015. június 11.

Tősér Magdolna s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

