Emlékeztető
ÓE-KOLL, 0906, 2015.

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kollégium Kollégiumi Tanácsának
2015. október 07-i üléséről

Napirendi pontok:
1./ A Kollégium és az Egyetem vezető testületeinek ülésterve a 2015/2016-os
tanév I. félévre.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
2./ Beszámoló a 2015/2016-os tanév „Nyári” felvételi eljárásáról, a Tagkollégiumi
beköltözések tapasztalatairól, valamint a várólistáról.
Előterjesztő: Felvételi Bizottságok vezetői és Neptun rendszergazda
3./ Tájékoztató a Tagkollégiumi Gólyatáborokról, Gólya programokról.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK elnökségi tag és a TKollHÖK elnökök
4./ Beszámoló, a Kollégium 2015-ös év gazdálkodásának
tevékenységének időarányos teljesüléséről.
Előterjesztő: Visnyei László gazdasági vezető

és

pályázati

5./ Tájékoztató a TKollHÖK testületek által, a 2015/2016-os tanév I. félévre
tervezett szakmai, szabadidős és közösségi programokról.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK elnökségi tag és a TKollHÖK elnökök
6./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
7./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
8./ A Kollégiumi Tanács 2015/2016-os tanév I. félév munkaterve.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
9./ 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.
1./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A napirendhez kapcsolódóan kiküldésre került több írásos anyag, a kollégiumi tanács
programja, a kollégiumi vezető testületek ülésterve, illetve az Egyetem vezetői testületeinek
az ülésterve és a tanév időbeosztása. Igazgató úr elmondja, hogy ezek tervezetek,
amelyeket a fenntartó által előírt feladatok, évközi jogszabályi változások, és az élet még
átírhat, és egy-két dolog változhat bennük.

Határozat: Az egyeztetések után a kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a
kollégium vezető testületeinek program, illetve üléstervét.
2./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Írásos anyagként mindenki megkapta, és tanulmányozhatta a felvételi bizottságok nyári
felvételi eljárásáról készített jegyzőkönyveit, és több felvételi statisztikai kimutatást, a
férőhelyeink alakulásáról, illetve itt láthatóak a nem a képzés helyén lakók statisztikai adatai.
Néhány lényeges adatot számszerűen, kiemelve ismertet a jelenlévőkkel.
Csányi Zoltán kollégiumi NEPTUN rendszergazda
A budapesti kollégiumokban telt házzal működünk, Székesfehérváron jelenleg minden
jelentkezőt felveszünk, költözködések vannak, lemondások is, de viszonylag csendes
időszak van jelenleg, a férőhelyek feltöltése folyamatos.
Boda Attila tagkollégiumi igazgató, Lébényi Pál Kollégium, a székesfehérvári felvételi
bizottság vezetője
A kiküldött jegyzőkönyvekhez nem kíván kiegészítést tenni, az minden adatot tartalmaz.
Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató, Kiss Árpád Kollégium, a budapesti felvételi bizottság
vezetője
Annyival szeretné kiegészíteni a jegyzőkönyvekben találtakat, hogy az elmúlt időszakban
kevesebb volt a jelentkezők, kérelmezők száma, mely egyenlőre még nem jelentős mértékű.
Igaz az Egyetemre is kevesebben jelentkeznek.
Balogh József kollégiumigazgató
Igazgató úr a kollégiumot kérelmezők számának csökkenésével kapcsolatban kiemelte, hogy
t6öbb tényező is indokolja a csökkenést. Ezek a következők: felvételi ponthatár folyamatos
évről – évre történő emelése, demográfiai hullám, az egyetemre bekerülő hallgatókkal
szemben megnövekedett tanulmányi követelmények. A kollégiumot kérelmezők számának
csökkenése kapcsán, a jövőt illetően ismertet néhány gondolatot, amire számítani lehet,
ezek a következő lépések: a következő tanévben nagy valószínűséggel kivonulunk az ELTE
Nagytétényi úti Kollégiumából, a Kandó Kálmán Kollégium elkészülte után, a bérleményeket
teljesen megszüntetjük, szóba jöhet még a Bánki Donát Kollégium eladása, és a
férőhelyszámok csökkentése is. Kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, megjegyzése.
Határozat: A kérdések után a kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a Felvételi
Eljárásról szóló beszámolót.
3./ Napirendi pont
A napirendi ponthoz egy írásos anyag lett kiküldve, melyben a Kollégium Honlapján
megjelent gólyaprogramokról szóló hírek lettek összefoglalva.
Néder József Károly TKollHÖK Elnök, Bánki Donát Kollégium
A beszámolóhoz nincs hozzáfűzni valója, a képeket felrakták az eseményekről.
Füzér Zsófi TKollHÖK Elnök, Kiss Árpád Kollégium
A beszámolóban minden le van írva, a „Csóka” táborról.
Szlyuka Gábor DKollHÖK Elnök, Hotel@BMF diákotthon
Gyorsan lezajlott a beköltöztetés, jól sikerült a gólyatábor, ők is leírtak mindent.
Csonka Bálint TKollHÖK Elnök, GEO Kollégium
Náluk is lezajlott rendben a beköltözés, a programokon jól érezték magukat a hallgatók.
Mihályfi Dávid TKollHÖK Elnök, Lébényi Pál Kollégium

Rendben zajlott náluk is minden, képeket, beszámolót küldtek róla.
Bozó Ferenc Kollégiumi tanár, ELTE NUK
Náluk gólyatábor nem volt, kevés a létszámuk most már, de sikerült az újaknak
beilleszkedni.
Kiss Zsófia TKollHÖK Elnök, Terminus Hotel
Náluk sem volt gólyatábor, viszont egy hagyományőrző programmal várták az új lakókat,
gólyaújságot készítettek részükre, jól sikerültek a programok.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, melyet a Kollégiumi Tanács testülete
tudomásul vett.

4./ Napirendi pont
Visnyei László gazdasági vezető
Köszönti a kollégiumi tanács résztvevőit, két anyag lett kiküldve, a napirendi ponthoz
kapcsolódva, a pályázatos beszámoló, melyen a tavaszi időszak eredményei láthatók, az
őszi időszak következik most, reméli mindenki időben leadta az igényét, az eredményekről a
következő tanácsülésen ad tájékoztatást. Az elmúlt időszakban kicsit másképp működött az
egyetem gazdálkodása, mint, ahogy azt megszoktuk, folyamatos egyeztetések vannak a
pénzügyi osztály vezetőivel. A táblázat fő soraiból látható, hogy a költségvetési kereteink
hogy lettek felosztva. Részletesen ismerteti a keretek felhasználását, a kiadási összegek
mire lettek felhasználva. Időarányosan a költéseink és a bevételeink is megfelelően
alakultak, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Balogh József kollégiumigazgató
Igazgató úr részletesen ismerteti a gazdálkodási, beszerzési folyamatok nehézségeit.
Határozat: A kollégiumi tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a gazdálkodásról és a
pályázatokról szóló beszámolót.
5./ Napirendi pont
Írásos anyagként egy kitöltendő sablon eseménynaptár lett szétküldve, melyet minden
kollégium sikeresen kitöltött. A kollégium honlapján is megtalálható ez a naptár, a feltöltött
eseményekkel, programokkal.
Kiss Zsófia TKollHÖK Elnök, Terminus Hotel
Az októberi, novemberi illetve decemberi programokat ismerteti, és egyben meg is hívja a
többi kollégiumot az egyes rendezvényekre. Ismerteti a körök megalakulását, idén több új
kör is létrejött.
Szlyuka Gábor DKollHÖK, Elnök Hotel@BMF Diákotthon
Náluk is alakultak új körök, felsorolja a rendezvényeket, ő is meghívja a többi kollégiumot a
programokra.
Füzér Zsófi TKollHÖK Elnök, Kiss Árpád Kollégium
A programtervezetben történt változásról és az új körökről, rendezvényekről ad tájékoztatást.
Néder József Károly TKollHÖK Elnök, Bánki Donát Kollégium
Megköszöni a kollégiumoknak a meghívást. Ami nincs benne a naptárukban, azokat a
rendezvényeket, időpontokat ismerteti és elmondja, hogy ők is szívesen látják a többi
kollégiumot is a programokon. Részletesen beszél a kiemelt rendezvényekről.
Mihályfi Dávid TKollHÖK Elnök, Lébényi Pál Kollégium

Egy teljesen új csapat szervezi a programokat, de ennek ellenére nagyon meg vannak
elégedve velük. Részletesen ismerteti minden hónap programjait, kiemelten is megemlít egy
két rendezvényt.
Csonka Bálint TKollHÖK Elnök, GEO Kollégium
Náluk is megduplázódott a körök száma, mindenki örömmel, lelkesen végzi a dolgát. Nagyon
jó hangulatban zajlanak a rendezvények, ő is felsorolja a várható programokat, a
nagyobbakat külön ki is emeli.
Bozó Ferenc Kollégiumi tanár, ELTE NUK
Általánosságokban beszél a rendezvényekről, sajnos a kollégiumban az utóbbi időben
lecsökkent a létszám, ezzel az aktivitás is alább hagyott, nagyon minimális rendezvény és
hallgatói kezdeményezés van. Az ELTE rendezvényein részt szoktak venni.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, amit a testület tagjai tudomásul vettek.

6./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Elmondja, hogy véleménye szerint nagyon fontos, hogy a hallgatói vezetők ismerjék a
Szenátus testületének ülésein elhangzott dolgokat, kövessék az eseményeket, olvassák el a
határozattárat, szabályzatokat, és az emlékeztetőket. Jelenleg nagyon erős szabályzatalkotó
folyamat zajlik az egyetemen. Ha ennél is mélyebben érdekel valakit, annak ajánlja az
egyetem honlapján található hivatalos dokumentumok részt, ahol mindig elérhető az ülések
írásos anyagai közül. Kiemelten beszél a Székesfehérvári duális képzésről, illetve az
Egyetem szervezeti felépítésében bekövetkező változásokról. A kérdésekre nagyon
szívesen válaszol.
Határozat: A tájékoztatást a kollégiumi Tanács testülete tudomásul vette.

7./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Írásos anyagként ki lett küldve a napirendi ponttal kapcsolatos beszámoló, mely a szenátus
ülésére készült. Jelenleg annyit érdemes tudni erről, hogy ki kellett váltani a PPP-s
rendszerből ezt a beruházást, visszakerült az Egyetemhez az épület minden joga. Egyetemi
beruházásban lesz felújítva az épület, el is indult a munka, bízunk benne, hogy
fennakadások nélkül folyik majd, melynek köszönhetően előre láthatólag 2017 tavaszára
elkészülhet az épület. Sajnos az elmúlt időszakban bizonyos, az épület építészeti terveivel
kapcsolatos szerzői jogvita merült fel, ami nehezíti az ügyek lefolytatását. A háttérben
gőzerővel folynak a szükséges előkészítő munkálatok. Amennyiben újabb információ lesz az
ügyben, úgy a Kollégiumi Tanács tagjai tájékoztatva lesznek.
Határozat: A Kollégiumi Tanács testületes tudomásul vette a tájékoztatást.

8./ Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Két írásos anyag került kiküldésre a napirendi ponthoz, az időpontok még itt is változhatnak,
függ az Egyetem programjától is, lehetnek különböző módosítások.
Határozat: A kollégiumi tanács tagjai egyhangúan elfogadták a Kollégiumi Tanács
testületének 2015/2016-os tanév I. félév ülés,- és munkatervét.
9./ Egyebek, bejelentések

Csík Erzsébet igazgatónő, a Kiss Árpád Kollégiumban zajló ANTSZ, és Katasztrófavédelem
által sorra kerülő ellenőrzésekről tájékoztat, illetve az ügyintézés és a beszerzések
nehézségeiről beszél.
Schmiedt Péter HÖK elnökségi tag a kulturális, és a sportpályázatok lebonyolításáról
beszél, felhívja a figyelmet a beadási határidőkre. Az új leltározási rendet is megemlíti. A
HÖK és a Kollégiumi Honlap figyelésére hívja fel még a figyelmet, és kéri a változásokról a
tájékoztatást.
Novák János tagkollégiumi igazgató, a kulturális pályázatokról beszél, az ezzel kapcsolatos
kérdésekre válaszol.
Balogh József igazgató úr ismét felhívja a figyelmet arra, hogy az eseményekről időben
tájékoztassák a tagkollégiumok, a Honlapra kerüljenek fel a beharangozó ismertetők, a
beszámolók és a képek.
Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, és a Tanács ülését bezárja.

Budapest, 2015. október 16.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

