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Emlékeztető
Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kollégium Kollégiumi Tanácsának
2016. október 12-i üléséről

Napirendi pontok:
1./ A Kollégiumi Tanács 2016/17-es tanév I. félév munkaterve.
Előterjesztő: Visnyei László mb. kollégiumigazgató
2./ A Kollégium és az Egyetem vezető testületeinek ülésterve a 2016/17-es tanév I. félévre.
Előterjesztő: Visnyei László mb. kollégiumigazgató
3./ Beszámoló a 2016/17-es tanév „Nyári” felvételi eljárásáról, a Tagkollégiumi beköltözések
tapasztalatairól, valamint a várólistáról.
Előterjesztő: Boda Attila és Csányi Zoltám, a Kollégiumi Felvételi Bizottságok vezetői
4./ Tájékoztató a Tagkollégiumi Gólyatáborokról és Gólya programokról.
Előterjesztő: TKollHÖK elnökök, tagkollégiumi igazgatók
5./ Beszámoló a Kollégium 2016-os év gazdálkodásának és pályázati tevékenységének
időarányos teljesüléséről.
Előterjesztő: Visnyei László mb. kollégiumigazgató
6./ Tájékoztató a TKollHÖK-ök által, a 2016/17-es tanév I. félévre tervezett szakmai,
szabadidős és közösségi programokról.
Előterjesztő: TKollHÖK elnökök
7./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Visnyei László mb. kollégiumigazgató
8./ Tájékoztató a tagkollégiumi közgyűlésekről
Előterjesztő: TKollHÖK elnökök, tagkollégiumi igazgatók
9./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium felújításának helyzetéről.
Előterjesztő: Visnyei László mb. kollégiumigazgató
10./ Egyebek.
A Kollégiumi Tanács ülésének írásos anyagai az alábbi linken érhetők el:
http://koll.uni-obuda.hu/kot
Visnyei László mb. kollégiumigazgató úr köszönti a Kollégiumi Tanács tagjait majd
bemutatkozik az új tanács tagoknak, elmondja, hogy jelenleg ő látja el a kollégiumigazgatói
teendőket, mint megbízott kollégiumigazgató. Arra kéri a jelen lévő tagokat ők is
mutatkozzanak be. 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.
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A napirendi pontokon kívül Schmiedt Péter HÖK kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tagja
bejelenti, hogy a közeljövőben már nem ő fogja ellátni ezt a tisztségét, jelenleg még folyik a
megfelelő utód keresése erre a posztra. Megköszöni az eddigi tevékenységéhez nyújtott
segítséget.
1./ Napirendi pont
Visnyei László mb. kollégiumigazgató
A kollégium honlapjára minden napirendi ponttal kapcsolatos anyag fel lett töltve.
Az első napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondja, hogy módosítva lett a kollégiumi tanács
első ülésének időpontja, majd megkérdezi, hogy van-e valakinek javaslata, hozzáfűzni valója
az adott témakörhöz. Újabb időpontváltozás, a következő ülés időpontja november 08.
(kedd) 1000 – óra, Terminus Hotel.
Határozat: Az időpontok egyeztetése után a Tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a
munkatervet.
2./ Napirendi pont
Visnyei László mb. kollégiumigazgató
A napirendi ponthoz tartozik egy színes szemléltető táblázat az ülések időpontjáról, melyet
tájékoztató jelleggel kaptak meg a tanács tagjai. Ez a honlapon is mindenki számára
hozzáférhető.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.
3./ Napirendi pont
Boda Attila és Csányi Zoltán a Kollégiumi Felvételi Bizottságok vezetői
A két felvételi bizottság jegyzőkönyve felkerült a honlapra.
Boda Attila, Aradi Gábor
A Székesfehérvári Kollégiumban minden hallgatót fel tudtak venni mindenkit oda, ahova
jelentkezett.
Csányi Zoltán, Füredi Dominik
Részletesen, szám szerint is ismerteti az adatokat. Sajnos csökkent az összes jelentkezők
száma az eddigiekhez képest. A várólistán kb.100 hallgató szerepel, lassan fogynak is és
lassan mindenki bekerül oda, ahova jelentkezett. Sajnos elég sok a tanév közbeni,
folyamatos lemondás.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a felvételekkel kapcsolatos
beszámolókat.
4./ Napirendi pont
A TKollHÖK elnökök tájékoztatója a Gólyatáborokról és Gólyaprogramokról:
Szlyuka Gábor DKollHÖK Elnök, Hotel@BMF Diákotthon
Balatonszepezden volt a gólyatábor, nagyon jól sikerült. Az egyetemi kollégium vezetése is
tartott egy tájékoztatót az elsős hallgatók részére, mely nagyon hasznos volt, rengeteg
kérdésre kaptak választ. Ezt követte a „Reghét-feszt” rendezvény, mely szintén nagyon
sikeres volt.
Aradi Gábor és Csonka Bálint TKollHÖK Elnökök, Lébényi Pál és GEO Kollégium
Ők is Balatonszepezden tartották a tábort a GEO kollégiummal közösen, náluk is megvolt az
egyetemi tájékoztató, különböző sportversenyeket tartottak, nagyon jól sikerült minden.
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Szabó-Olti Ferenc TKollHÖK Elnök, Bánki Donát Kollégium
Zamárdiban, teljes létszámmal vettek részt a táborban, a gólyáknak a regisztrációs héten is
szerveztek programokat, vetélkedőket, kocsmatúrán voltak. Szintén nagyon sikeres
rendezvények voltak, nagy létszámmal vettek részt a hallgatók.
Kiss Zsófia TKollHÖK Elnök, Terminus Hotel
Gólyatábor helyett „Klára hónap”-ot szerveztek (szintvacsorák, vetélkedők, kocsma túra, stb.)
a gólyák aktívan részvettek a rendezvényeken, melyek nagyon jó hangulatba teltek.
Kovács Béla TKollHÖK Elnök, Kiss Árpád Kollégium
Náluk „Csókatábor” néven zajlottak az események, sportprogramok voltak, városnézés,
főzés, éjszakai túra, hajózás volt. Mindenki nagyon jól érezte magát.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.
5./ Napirendi pont
Visnyei László mb. kollégiumigazgató
Több anyag is feltöltésre került a honlapra, a pályázatok még most kerülnek kiírásra.
Schmiedt Péter részletesen ismerteti a megváltozott pályázati eljárás menetét, felhívja a
figyelmet a határidők betartására, majd a kérdésekre is válaszol.
Igazgató úr a folytatásban elmondja, hogy a kollégium gazdálkodásával kapcsolatban
felkerült a honlapra a szállásértékesítés, és a terembérlet adatait tartalmazó táblázat, illetve
a nyári hasznosítás adatai.
Kollégiumonként meg lehet nézni a felhasznált összegeket, valamint a rendelkezésre álló
keretösszegeket. Szintén a kollégiumonkénti éves, időarányos kiadásokat ábrázolja a három
excel táblázat. Minden kollégium időarányosan, jól gazdálkodott a kereteivel, november
végén egy részletesebb beszámoló is lesz az addig beérkező adatok alapján. Reményét
fejezte ki, hogy ebben az évben az eltervezett beszerzéseket maradéktalanul sikerül majd
végrehajtani.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai egyhangúlag elfogadták a gazdálkodásról és a
pályázati tevékenységről szóló beszámolót.
6./ Napirendi pont
TKollHÖK elnökök beszámolója a tervezett szakmai és szabadidős programokról:
A tagkollégiumok programnaptárjai felkerültek a Kollégium honlapjára.
Szabó-Olti Ferenc Bánki Donát Kollégium
A félévben négy szakmai tudományos műhely előadást terveznek, ebből egy már meg is volt
tartva, nagyon jól sikerült. A következő rendezvény a „Podma Napok” lesz, majd nagyobb
teaházak lesznek, tehetségkutatót szerveznek, beindulnak a körök.
Kovács Béla Kiss Árpád Kollégium
Körök éjszakája lesz, szintvacsorákat terveznek, a sportkörök házibajnokságát tervezik,
sörgyár-látogatás lesz, tervezik az év végi ünnepi programokat.
Aradi Gábor Lébényi Pál Kollégium
„Sörcsap” nevű rendezvény lesz, tanár-diák napot terveznek, öregdiák-est, év végi
mikulásnap is a terveik közt szerepel.
Szlyuka Gábor Hotel@BMF Diákotthon
Újraélesztették a szintvacsorákat, november 09-én lesz a „Szeszkó” nevű népszerű
rendezvényük, melyre várnak minden érdeklődőt, megalakult a „Gasztró kör”, mikulásnapi
teaházat is terveznek.
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Csonka Bálint József GEO Kollégium
Félévnyitó „Márványpartit” rendeztek, tökfaragás, hagyományőrző szakest és adventi estet is
szerveznek, félévzáró buli is lesz.
Kiss Zsófia Terminus Hotel
Zajlanak a szintvacsorák, „helowen-parti” lesz, a csocso-kupára várják a többi kollégiumból is
a csapatokat, focikör beindult, mikulásparti lesz náluk is, év végi karácsonyi ünnepséget
terveznek.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.
7./ Napirendi pont
Visnyei László mb. kollégiumigazgató
Az október 19.-i Szenátus ülés anyagai fel lettek töltve a honlapra, mindenki számára
megtekinthető. Igazgató úr csak néhány fontosabb gondolatot emel ki ebből.
Az anyagok között szerepel a beszerzési szabályzat módosítása, melynek ismerete nagyon
fontos a mindennapi működésünkben.
Elfogadásra kerültek a tagkollégiumi igazgatói pályázatok, nyilvánosan is ki lett hirdetve a
pályázatok eredménye, ez úton is gratulál a nyerteseknek.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.
8./ Napirendi pont
Visnyei László mb. kollégiumigazgató
A tagkollégiumi közgyűlésekről készült emlékeztetők felkerültek a honlapra.
Kiss Zsófia, Horváth Gábor Terminus Hotel
Megválasztották az érdekvédelmi felelősöket, a TKollHÖK elnök beszámolt a tervezett és
megvalósult programokról, valamint ismertette a következő félévre tervezett programokat,
rendezvényeket. A kollégium vezetése tartott tájékoztatót a kollégium működéséről,
házirendjéről, dohányzási- és tűzvédelmi szabályokról, valamint a kollégiumi térítési díjak
befizetéséről, továbbá a felmerült kérdések kerültek megválaszolásra.
Csonka Bálint József GEO Kollégium
Négy pályázó érkezett a tisztségekre, mind a négyen meg lettek választva. A vezetőség itt is
megtartotta a tájékoztatóját.
Szlyuka Gábor Hotel@BMF Diákotthon
Magas részvételi arány mellett megválasztották az érdekvédelmi felelősöket, a
kollégiumigazgató, a nevelőtanár illetve a DKollHÖK-Elnök tartott tájékoztatót. A tervezett
programokról lettek tájékoztatva a hallgatók.
Aradi Gábor Lébényi Pál Kollégium
Két új pályázó lett megválasztva, a kollégium házirendjéről volt vezetői tájékoztató.
Kovács Béla Kiss Árpád Kollégium
Négy érdekvédelmi felelőst és egy TKollHÖK Elnököt választottak, igazgató úr tartott
tájékoztatást, a programokat ismertették.
Szabó-Olti Ferenc Bánki Donát Kollégium
Elsőre határozatképesek lettek, a négy jelölt sikeresen meg lett választva, a költségvetésről
volt beszámoló, a várható programokat ismertették. Igazgatói tájékoztató volt és a kérdések
megválaszolása zajlott.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.
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9./ Napirendi pont
Visnyei László mb. kollégiumigazgató
A legutóbbi tájékoztató óta eltelt időben újabb lépések történtek a felújítás kapcsán. A Kandó
Kálmán Kollégium felújítási projektjét hozzákapcsolták a Testnevelési Egyetem projektjéhez,
emiatt újra kellett indítani az eljárással kapcsolatos ügyintézést. A beruházás két ütemben
fog elkészülni, s a tervek szerint januárban fog sor kerülni az első ütem szerződésének az
aláírására, majd ezt követheti a második ütem a „mobíliák és bútorok” szerződésének a
megkötése. Minden remény megvan arra, hogy elindul végre ez a felújítás és 2017.
augusztus 21-én megtörténhet a használatba vétel.
Határozat: Tájékoztató jellegű napirendi pont.
10./ Egyebek
Egyebekben minden képviselő röviden elmondja a napirendi pontokon kívül történt
eseményeket, ahol volt ilyen és említésre méltó.
A kollégiumi díjak befizetési határidejéről esett szó.
A következő időszak várható eseményeiről, programokról tájékoztattak a résztvevők.
Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, és a Kollégiumi Tanács ülését bezárja.

Budapest, 2016. október 21.

Kerek Sándorné
emlékeztető készítő

Visnyei László
mb. kollégiumigazgató
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