Emlékeztető
BMF-KOLL, 351, 2009.
A BMF Kollégium Kollégiumi Tanács
2009. március 25-i üléséről
Napirendi pontok:
1./ A Kollégiumi Tanács 2008/2009-es tanév II. félév munkaterve, a Kollégium
vezető testületeinek ülésterve.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

2./ A Főiskola és azon belül a Kollégium 2008. évi, Főiskolai Szenátus által
jóváhagyott költségvetési beszámolója.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

3./ A Főiskola és azon belül a Kollégium 2009. évi, a Főiskolai Szenátus elé
terjesztett költségvetése.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató,

4./ A Tagkollégiumok 2009. évi fejlesztési, beruházási és felújítási elképzelései,
tervek egyeztetése.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

5./ A 2009/2010-es tanév felvételi eljárásával („Tavaszi jelentkezési időszak Felsőbb évesek”) kapcsolatos aktuális információk, és feladatok.
Előterjesztő: Kémeri Mikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda

6./ Tájékoztató a Kollégium 2008/2009-es tanév II. félév kollégiumi férőhelyek
folyamatos feltöltésének helyzetéről.
Előterjesztő: Kémeri Mikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda

7./ Tájékoztató a kollégiumi,- és különeljárási díjtartozások helyzetéről.
Előterjesztő: Kémeri Mikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda

8./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium PPP beruházás keretében történő
felújításának helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

9./ Egyebek.

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 u. 8.) hozzáférhető. A jelenléti ív szintén itt kerül lefűzésre, jelen emlékeztetővel
együtt.

1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Elkészült a Tanács II. féléves munkaterve, illetve a kollégium vezető testületének ülésterve,
melyet szeretné, ha elfogadna a kollégiumi tanács, valamint várja a javaslatokat,
kiegészítéseket. Ismerteti a főiskolai, illetve a kollégiumi pedagógus nap tervezett időpontját.
Határozat: A napirendi pontot változtatás nélkül, egyhangúlag elfogadta a tanács.
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2. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Főiskola Szenátusa elé került 2008. évi költségvetési beszámoló anyagot mindenki számára
elküldtük. Azzal egészítené ki a kimutatásokat, hogy a Rektori Tanács, a Gazdasági Tanács és
a Szenátus egyhangú támogatásával, a Főiskola 2008. évi költségvetési beszámolója
elfogadásra került.
Látható, hogy a Kollégium a rendelkezésére bocsátott állami keretek és a saját bevételek
vonatkozásában kb. 11,5 millió Ft-os maradvánnyal zárta az évet. A szakfeladat szerinti
részletes kiadások és bevételek alakulása nevű táblázatban pedig az látható, hogy a
Főiskolának 52 millió Ft-ot kellett hozzátennie a kollégiumi rendszer működtetéséhez. Ez
alapvetően két dologból adódott, az egyik, hogy a Doberdó úti épületben lévő RKK és a Kiss
Árpád Kollégium energia felhasználása rossz arányban volt megosztva (50 – 50 %, helyesen 30
– 70 %), a másik pedig, hogy itt szerepel a Hotel@BMF Diákotthon nyári két hónapjának
vesztesége is (kb. 36 millió Ft).
Határozat: A Tanács, a Szenátus által elfogadott 2008. évi költségvetési beszámolót
tudomásul vette.
3. napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A Főiskola költségvetését a Rektori Tanács és a Gazdasági Tanács is támogatta, a Szenátus is
egyhangúlag elfogadta.
A Kollégium vonatkozásában a tavalyi évhez képest mintegy 12 %-al csökkenteni kellet a
kollégium működési keretét, illetve 5,3 %-al a személyi kereteket. Zárolni kell pénzeket, illetve
létszámleépítést kellett végrehajtani. Többek között ki szeretné emelni, hogy a Hotel@BMF
Diákotthonra vonatkoztatva, az euro árfolyam ingadozása miatt, megemelték a tervezett
kiadásokat. Külön kiemeli még a Terminus Hotel férőhelycsökkentésével járó problémákat,
melyeket sikeresen megoldottak.
Határozat: A Kollégiumi Tanács, a Szenátus által elfogadott 2008. évi költségvetést tudomásul
vette.
4. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A kiküldött anyagban látható, hogy 2009-re 40 millió Ft-ot terveztünk, a három tagkollégiumra,
de a 12 %-ot itt is vissza kellett fogni. A célokat így is megpróbáljuk végrehajtani, melyek teljes
egészében biztosan nem fognak megvalósulni, de reméljük nagy része teljesülni fog.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag támogatja és elfogadja a napirendi pontban
foglaltakat.

5. Napirendi pont
Kémeri Mikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda
Január végén beindult az E-szoctám rendszer, mely elvileg, idővel le fogja váltani a
papírformájú kérelmi lapot. Jelenleg még mindkét formája működik. Az adatbázisok áttekintése
során több hiányosság is mutatkozott, melyeket részletesen szemléltet és ismertet a tanács
tagjaival. Folyamatosan egyeztetünk a HÖK alelnökeivel, hogy április első felében a lehető
legpontosabb adatokkal lehessen meghozni a döntéseket.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tudomásul vette a tájékoztató napirendi pontot.
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6. Napirendi pont
Kémeri Mikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda
A férőhelyek feltöltése, illetve a Terminus Hotelből történő átköltöztetések, igen komoly munkát
jelentettek. Két problémát emelne ki főleg, mely szerint a Tétényi úti Kollégiumból nagyon sok
fiú költözött ki, nehéz volt a fiú helyeket feltölteni. A Kiss Árpád Kollégiumból pedig nagyon sok
lány költözik ki és kevés a lány jelentkező. A férőhelyek folyamatos feltöltése ennek ellenére
zökkenőmentesen zajlik. Reményét fejezi ki, hogy a hallgatók körében tudatosult a 10 hónapra
történő díjfizetési kötelezettség, és ennek megfelelően nem lesznek tömeges kiköltözések
május, júniusban.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tudomásul vette a tájékoztató napirendi pontot.

7. Napirendi pont
Kémeri Mikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda
Részletes kimutatáson keresztül, napra kész adatokkal, kollégiumokra lebontva ismerteti és
értékeli a díjtartozások helyzetét. Név szerinti lista is lesz kiküldve a tagkollégiumi vezetők
részére, hónapokra lebontva. Emlékeztet mindenkit, hogy a kollégiumi felvételi eljárás során
alapkövetelmény, hogy ne legyen senkinek tartozása, mert az, az első körben az elutasítással
egyenértékű.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a tanács tudomásul vett.

8. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Tájékoztatja a Kollégiumi Tanácsot, hogy sajnos még mindig nincs fejlemény a Kandó Kálmán
Kollégium felújításával kapcsolatban, az előző tanácsüléshez képest nem változott a helyzet. A
kialakult gazdasági válság is nehezíti a helyzetet. Jelenleg a beruházó megfelelő támogatókat
keres. Ahogy lesz valamilyen változás, arról mindenkit értesíteni fog.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a tanács tudomásul vett.

9. Egyebek:
Egyebekben a Kiss Árpád Kollégiumban történt Audit vizsgálatról esett szó, a tanúsítási eljárás
teljes mértékben sikeres volt, jövőre egy teljes körű vizsgálat várható. Ezt követően
tagkollégiumonként ismertetik a várható programokat, rendezvényeket.
Szabóné Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató a főiskolai kulturális pályázatok jelenlegi
állásáról beszél, illetve a további pályázati lehetőségekről (Pro Renovanda).
Zajlanak a küldöttgyűlések, a tisztségviselők megválasztása, valamint hallgatói elégedettség
mérés is lesz hamarosan a tagkollégiumokban.
Balogh József végezetül megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.
Budapest, 2009. március 30.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató
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