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Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2015. december 17-i ünnepi üléséről

Napirendi pontok:
1./ Vezetői beszámoló, illetve a Kollégiumi Tanács munkájának értékelése.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
2./ A HÖK kollégiumi alelnökének beszámolója a Tagkollégiumok szakmai
munkájáról, a tervezett közösségi, és szabadidős programok megvalósulásáról.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK elnökségi tag és a TKollHÖK elnökök
3./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
4./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
5./ Egyebek, bejelentések.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
6./ Évzáró ünnepi köszöntő és fogadás.
Balogh József kollégiumigazgató, Dr. Gáti József intézményfejlesztési
főigazgató, Kártyás Gyula oktatási főigazgató, Schmiedt Péter HÖK elnökségi
tag

Balogh József kollégiumigazgató köszönti a kibővített ünnepi Kollégiumi Tanács ülés 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 ünnepi üléséről hangfelvétel készült, mely a Bánki Donát Kollégiumban
(Podmaniczky u. 8.) hozzáférhető. A jelenléti ív szintén itt kerül lefűzésre az emlékeztetővel
együtt.
Az év végének közeledtével egyre - másra szerveződtek a karácsonyi és évbúcsúztató
összejövetelek, ünnepségek. Nem képezett kivételt ez alól az Egyetemi Kollégium szervezeti
egysége sem, és ebbe a sorozatba illeszkedett a Kollégiumi Tanács kibővített Évzáró Ünnepi
ülése, melyet a Caterland Egyetemi Étteremben tartottunk.
1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Köszönti az ünnepi ülésen résztvevő kollégákat. Az év végi ülés kibővül azokkal a
kollégákkal, akik év közben jelentős részt vállalnak a kollégium zavartalan működtetésében.
Megköszöni, hogy jelenlétükkel megtisztelik a tanács tagjait.
Vezetői beszámolója keretében foglalta össze a 2015-ös év fontosabb eseményeit és
történéseit és vázolta a jelen, illetve az Egyetemi Kollégiumra, jövőre váró újabb kihívásokat,

feladatokat. A szöveges beszámolóhoz mellékletként több írásos anyag is felkerült a
honlapra, a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Ezeket röviden a következőkkel egészíti ki:
beszél az Egyetemen létrejött Kancellária rendszer által bekövetkezett változásokról, az
elmúlt év során sajnos kiderült, hogy a lehetőségeink eléggé korlátozottak lettek. Komoly
változás a következő évben, hogy néhány kollégánktól meg kell válnunk, nyugdíjazásuk
miatt, akiknek a pótlása nem lesz egy egyszerű és rövid folyamat.
Továbbiakban beszél a bérlemények helyzetéről, - melyről külön anyag készült a
beszámolóban - az ELTE Nagytétényi úti bérleményi kollégium megszüntetéséről, a
kollégiumi férőhelyekről és az elhelyezési arányokról.
A beruházásokat, fejlesztéseket illetően mindannyian éreztük az elmúlt év során, hogy az
ügyintézés, a papírmunka csak növekedett, új kormányrendeletek születtek, melyek tovább
nehezítették a beszerzési eljárásokat. Összességében, a nehézségek ellenére is sikerült
néhány beruházást végrehajtani, vannak folyamatban lévő dolgok is, nagyon hosszú az
intézési út az ügyintézésben. A jövőt illetően, kénytelenek leszünk beilleszkedni ebbe az új
rendszerbe, meg kell szoknunk és alkalmazkodnunk kell az új követelményekhez, sokkal
hamarabb el kell indítani az előkészítő munkát, hogy az átfutási időket is figyelembe tudjuk
venni.
Végül igazgató úr kiemelte a stabil munkaközösség fontosságát. Megköszönte a kollégáknak
a közös célok elérése érdekében tett erőfeszítéseiket, együttműködésüket és továbbra is ezt
a hozzáállást, kitartást és lelkesedést kérte mindenkitől az elkövetkezendő időszakra is.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a vezetői beszámolót.

2. Napirendi pont
Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
Nagyon örül, hogy ilyen nagy számban sikerült összejönni, reméli, hogy jövőre is sikerül ezt
az ünnepi ülést létrehozni. Beszél a pályázati pénzek elköltésének nehézkességéről, illetve
arról, hogy elég bizonytalan a pályázatok sorsa, most folynak az egyeztetések, azon lesznek,
hogy megmaradjon ez a lehetőség. Megemlíti, hogy az Egyetemi HÖK irányába egy szinte
mindenre kiterjedő belső ellenőrzési folyamat indult el, remélhetőleg minden rendben lesz. Ő
is beszél a beszerzési folyamatok nehézségeiről, ezzel kapcsolatban fog majd mindenkinek
írni egy részletes tájékoztató levelet is, megértést és türelmet kér mindenkitől. Nem nagyon
bizakodó a jövőt illetően, de reméli a legjobbakat.
Határozat: A Tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

3. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Felhívja a figyelmet, hogy a Szenátus ülésekről minden írásos anyag továbbra is
hozzáférhető a honlapon. Külön kiemelten az új szabályzatok elfogadásáról beszél. Majd a
Szenátusi határozatokat és döntéseket ismerteti részletesen. A Konzisztórium létrejöttéről és
összetételéről, illetve a CAMPUS 21 programról ad részletesebb tájékoztatást.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont, kérdés és észrevétel nincs.

4. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Minden anyag feltöltésre került a Kandó Kálmán Kollégiummal kapcsolatosan, annyit tud
elmondani, hogy a beruházás folyamatban van, elkészültek a tervek, melyekről igen hosszú
tájékoztatást ad. Reméljük, hogy minden zavartalanul zajlik majd.

5. Napirendi pont
Egyebekben, többek között írásos anyagként ki lett küldve egy, a 2016/17-es tanévre
vonatkozó bérleményi szerződések előterjesztési javaslata, mely továbbításra került az
operatív igazgató asszony részére, melyre várjuk a választ. Majd igazgató úr a jövő évi
költségvetési tervszámokat ismerteti. Ezt követően a kollégiumok képviselői röviden
tájékoztatnak az utóbbi időben történt tagkollégiumi eseményekről, itt köszönik meg az
igazgató úr és a kollektíva egész éves munkáját. Ebben a napirendi pontban mondott búcsú
beszédet Gyurecz György tanár úr, aki hosszú évekig a Bánki Donát Kollégium nevelőtanára
volt, és nemrég távozott a kollégiumból.

Végezetül Igazgató úr megköszöni a részvételt, a figyelmet és a Tanács ülését bezárja.
6. Napirendi pont
A Tanácsülés hivatalos részét Balogh József kollégiumigazgató úr karácsonyi és újévi
jókívánságai, illetve Kártyás Gyula oktatási főigazgató úr köszöntése zárta. Az ünnepség
hivatalos része után fogadás vette kezdetét.
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Budapest, 2016. január 7.
Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő
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