Emlékeztető
Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kollégium Kollégiumi Tanácsának
2017. május 10-i üléséről

Időpont: 2017. június 10. (szombat) 1700 – óra
Helyszín: Zamárdi az Egyetemi üdülő társalgója

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a 2017/2018-as tanévre vonatkozó „Tavaszi kollégiumi
jelentkezési- és felvételi időszak” eljárásáról.
Előterjesztő: Csányi Zoltán és Schneider Tibor kollégiumi felvételi
bizottságvezetők
2./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléséről.
Előterjesztő: Visnyei László kollégiumigazgató
3./ A 2017/2018-as tanév „Nyári kollégiumi felvételi jelentkezési- és felvételi
időszak” eljárásával kapcsolatos aktuális információk.
Előterjesztő: Csányi Zoltán és Schneider Tibor kollégiumi felvételi
bizottságvezetők
4./ Tájékoztató a kollégiumi térítési- és különeljárási díjak befizetésének
helyzetéről.
Előterjesztő: Füredi Dominik kollégiumi Neptun rendszergazda
5./ A félév zárásával kapcsolatos szervezési kérdések, kiköltözések és
leszerelések ütemezése, felújítási munkálatok, illetve nyári hasznosítások.
Előterjesztő: Visnyei László kollégiumigazgató
6./ Egyebek.
A Kollégiumi Tanács ülésének írásos anyagai a http://koll.uni-obuda.hu/kot
linken előzetesen kiküldésre kerültek.
Visnyei László kollégiumigazgató úr köszönti a Kollégiumi Tanács tagjait.
Megállapítja, hogy a Tanács a résztvevők összesítése alapján határozatképes.
Megkérdezi, hogy az előre megküldött írásos anyagokhoz, napirendi pontokhoz van
e valakinek kérdése, javaslata, majd szavazásra bocsájtja a napirendi pontokat.
A Tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a napirendi pontokat.
1. napirendi pont:
Schneider Tibor, a székesfehérvári felvételi bizottság vezetője ismerteti, hogy
Székesfehérváron minden jelentkezőt felvettek. A Lébényi Kollégiumba 67 fő, a GEO
Kollégiumba 64 fő került felvételre.
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Csányi Zoltán, a budapesti felvételi bizottság vezetője betegség miatt ne tudott részt
venni a KOT ülésen, helyette Visnyei László kollégiumigazgató ismertette a
budapesti helyzetet.
- a bizonytalan helyzet miatt a felvételi eredményeket még nem tudjuk
kihirdetni,
- a hallgatóknak Neptun-üzenetet küldtünk arról, hogy a felvételi eredményeket
később kapják meg,
- a Terminus Kollégium bezár, a jövő tanévben nem áll rendelkezésre, de
helyette felajánlottak egy másik lehetőséget, a Góliát Hotelt a Béke utca-Fáy
utca sarkán,
- jelenleg az egyetem vezetésének döntésére várunk, hogy elfogadják-e az
ajánlatot,
- a döntés függvényében alakul majd a felvételi eljárás lefolytatása.
2. napirendi pont:
Visnyei László kollégiumigazgató: a május 22-én megtartott Szenátusi üléssel
kapcsolatos anyagok mindenki számára ki lettek küldve. Megkérdezi, hogy van-e
valakinek az anyagokkal kapcsolatba kérdése. Néhány fontosabb dolgot kiemel az
ott elhangzottakból:
- Szabályzatmódosítások történtek. Az egyetemi új SZMR kapcsán a
lényegesebb változásokat dr. Gáti József, az egyetem általános rektor
helyettese előző délután nagy vonalakban ismertette, ezeket nem kívánta
megismételni,
- az egyetemen új szakok indulnak, erről szintén beszélt Kártyás Gyula, oktatási
főigazgató úr,
- a Kandó Kollégium külső felújítására megvan a pénz, ez a projekt elindulhat
és további 1,8 milliárd forintot kaptunk a Kandó Kollégium felújítására, ebből
megvalósítható az épület teljes felújítása és berendezése,
- kevésbé jó hír számunkra, hogy a Kandó Kollégium 2. emeletén irodákat
fognak kialakítani a kollégiumi férőhelyek helyén,
- a Kandó Kollégium átadását és a hallgatók számára a használatba vételt 2018
szeptemberére tervezik.
3. napirendi pont:
Csányi Zoltán helyett Visnyei László kollégiumigazgató ismerteti, hogy a nyári
felvételi eljárás jelentkezési időszaka befejeződött, a pontok összesítése megtörtént,
de a korábban elmondottak miatt a hallgatóknak Neptun-üzenetet küldtünk arról,
hogy a felvételi eredmények kihirdetése és a fellebbezési forduló későbbre tolódik.
4. napirendi pont:
Füredi Dominik, Neptun rendszergazda ismerteti, hogy a Neptunban kiírásra kerültek
az esedékes különeljárási díjak azoknak a hallgatóknak, akik nem fizették be
határidőre a kollégiumi térítési díjat. Figyelmeztető üzenetet kaptak azok a hallgatók,
akik több havi kollégiumi díjjal is tartoznak. A jelenlegi tartozókról, valamint a
kollégiumi térítési díjak befizetésének állapotáról külön kimutatást készített.
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5. napirendi pont:
Visnyei László kollégiumigazgató a félév zárásával kapcsolatos szervezési
feladatokról beszél.
A Kiköltözések időpontjának pontos meghatározása a következő, szerdai
értekezleten fog megtörténni, várhatóan június 26. hétfő 10:00 lesz.
Meg kell szervezni a nyári szálláshelyekre való átköltözések ütemezését. A Bánki
Kollégiumban idén nem lesz lehetőség kedvezményes nyári szállás igénybe vételére,
onnan a jelentkezők a Diákotthonba és a Kiss Árpád Kollégiumba költözhetnek a
jelentkezések utáni döntés szerint.
Az idő rövidsége miatt nagy gondot kell fordítani a Bánki Kollégium és a Hotel@BMF
Diákotthon előkészítésére a nyári hasznosítás kapcsán.
6. napirendi pont:
Ebben a napirendi pontban a kollégiumok vezetői és a hallgatói vezetők részletes
tájékoztatást adnak a kollégiumukban történt és még hátra levő eseményekről,
rendezvényekről.
Végezetül igazgató úr megköszönte a részvételt, a tanács ülését bezárta.

Budapest, 2017. június 10.

Bodáné Szegi Ildikó sk.
emlékeztető készítő

Visnyei László sk.
kollégiumigazgató
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