Emlékeztető
BMF-KOLL, 469, 2009.
A BMF Kollégium Kollégiumi Tanács
2009. április 29-i üléséről
Napirendi pontok:
1./

Tájékoztató a tisztújító Tagkollégiumi Küldöttgyűlésekről.
Előterjesztő: TKollHÖK elnökök, Tagkollégiumi vezetők

2./

Tájékoztató a KollHÖK elnök választására kiírt pályázatról, a kiírásról, illetve a
pályázók személyéről.
Előterjesztő: Andráskó Pál KollHÖK elnök

3./

A Kollégium 2009. évi, a Főiskolai Szenátus által jóváhagyott költségvetése, illetve
annak Tagkollégiumi leosztása.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató,

4./

Beszámoló a 2009/2010-es tanévre vonatkozó, „Tavaszi kollégiumi jelentkezési,- és
felvételi időszak” eljárásáról.
Előterjesztő: Szabóné Csík Erzsébet, Boda Attila tagkollégiumi igazgatók, és
Kémeri Mikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda

5./

Főiskolai és Kollégiumi Szabályzatok felülvizsgálata és módosítása.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

6./

Tájékoztató a Bérleményi Tagkollégiumok felszereltségéről és működéséről,
valamint a személyi, illetve tárgyi feltételeiről.
Előterjesztő: Bérleményi nevelőtanárok és TKollHÖK elnökök

7./

Tájékoztató a Kollégium Pedagógus Napi ünnepségéről, illetve Vezetőképző
Táboráról, tervek elképzelések és feladatok.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

8./

Tájékoztató, a kollégiumi térítési díjak befizetésének helyzetéről, a hallgatói
nyilvántartásokról és statisztikai kimutatásokról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató és Kémeri Mikó Zsolt
kollégiumi Neptun rendszergazda

9./

Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium PPP beruházás keretében történő
felújításának helyzetéről, a kapcsolódó aktuális feladatokról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

10./ Egyebek.

Balogh József kollégiumigazgató köszönti a Kollégiumi Tanács tagjait, 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
Felkéri a kollégiumok képviselőit, akik közül sajnos nem mindenki van jelen, illetve a
kollégiumok vezetőit számoljanak be a küldöttgyűlések tapasztalatairól. Elsőként a Bánki Donát
Kollégiumban megtartott gyűlésről mondja el a tapasztalatait. Az új eljárási rend szerint zajlott le
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a küldöttgyűlés. Az érdekvédelmi felelősök (szintfelelős) megválasztása már előzetesen
megtörtént. A részvételi arány jónak mondható volt. Sikeres volt a TKollHÖK elnök választása
is. A tapasztalat szerint nagyon váratlanul és felkészületlenül érte a hallgatói vezetőket ez az új
eljárás, de idővel biztosan rugalmasabban sikerül megoldaniuk ezt a feladatot.
Kálmán Valéria tagkollégiumi igazgató, Hotel@BMF Diákotthon
A Tagkollégiumi Hallgatói Önkormányzat munkájával nincs megelégedve, ennek ellenére a
küldöttgyűlésen nagyon sokan voltak, mely jól sikerült, nem történt tisztújítás, a programokról,
rendezvényekről is szó esett. Felhívta a figyelmet az érdekvédelmi felelősök munkájának
fontosságára.
Szabóné Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató, és Kovács Anita TKollHÖK Elnök, Kiss Árpád
Kollégium
Elsőként tartottak küldöttgyűlést, melynek megszervezése elég sok utánajárással járt. Sokan
voltak jelen, megtörtént az új tisztségviselők választása. Hagyományosan átadásra kerültek az
év kollégistája és dolgozója kitüntető címek is. Jelzik, hogy az érdekvédelmi felelősök
választásánál nem egyértelmű a HÖK Alapszabályban meghatározott választási rendszer,
mivel egy-egy érdekcsoporton belül, ha több jelölt is van a posztra, nincs szabályozva, hogy a
hallgató mindegyik jelölt lapját aláírhatja e, vagy csak egy emberét.
Boda Attila tagkollégiumi igazgató, Lébényi Pál Kollégium
Viszonylag egyszerűen lezajlott a Küldöttgyűlés, kellemes tapasztalat volt, hogy sokan voltak, új
TKollHÖK Elnököt választottak.
Varró Csilla TKollHÖK Elnök, Márton Áron Szakkollégium
Rendben gyorsan lezajlott náluk is a Küldöttgyűlés, nagyon jó részvételi aránnyal, felmérték
milyen programok iránt érdeklődnek a hallgatók. Sikeresen megválasztották az érdekvédelmi
felelősöket is.
Bozó Ferenc Nevelőtanár, Nagytétényi úti Kollégium
Sokan részt vettek a Küldöttgyűlésen. Megválasztották a szintfelelősöket, illetve TKollHÖK
Elnökválasztás is volt, ahol Szabó Dávid György személyében új TKollHÖK elnököt
köszönthettünk.
Horváth Gábor Nevelőtanár Terminus Hotel
Sajnos náluk nem volt megfelelő a szervezés, eddig nem tudták még megtartani a
küldöttgyűlést, melyet igyekeznek rövid időn belül pótolni.
Határozat: A tájékoztatókat a Kollégiumi Tanács tudomásul vette. Javaslatként fogalmazódott
meg, hogy az érdekvédelmi felelősök választásának szabályait pontosítani szükséges.
2. Napirendi pont
Andráskó Pál KollHÖK elnök
Balogh József kollégiumigazgató
Ismertetik, hogy HÖK Alapszabály módosítás történt, mely szerint meg fog szűnni a KollHÖK
Elnöki tisztség és helyette az FHÖK-ön belül létre jön egy HÖK Kollégiumi Alelnöki poszt, aki
felügyeli a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat munkáját, és koordinálja a Tagkollégiumok
hallgatói tevékenységét, programjait. Az előzetes előterjesztésben az szerepelt, hogy nem
szükséges ennek a személynek kollégistának lennie sem. A Tagkollégiumi Igazgatók
Kollégiuma testülete írásos véleményt és javaslatokat fogalmazott meg a HÖK vezetése
részére az anyaggal kapcsolatban, melyből egyetlen dolog került csak bele az Alapszabályba,
hogy a megválasztásakor a HÖK Kollégiumi Alelnökének kollégistának kell lennie. Balogh
József sajnálattal állapítja meg, hogy a HÖK Alapszabály kollégiumi érdekképviseletre, illetve a
HÖK kollégiumi Alelnökére vonatkozó módosító előterjesztések nem lettek széles körben, ez
alatt a Tagkollégiumi HÖK testületeit érti, véleményezve, illetve egyeztetve.
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Boda Attila tagkollégiumi igazgató
Nem ért egyet azzal, hogy a HÖK Kollégiumi Alelnökének csak a megválasztása időpontjában
kell kollégistának lennie, szerinte a megbízatása végéig kollégistának kellene lennie, hisz csak
úgy tudja kollégista szemmel nézni a dolgokat, ha maga is az. Amennyiben megszűnik a
kollégista jogviszonya, akkor szűnjön meg az Alelnöki funkciója is. Erről még beszélni kellene,
hogy ez ne így legyen, hisz eddig még erre nem volt példa.
Határozat: A tájékoztatót a Kollégiumi Tanács tudomásul vette, de javasolta a KollHÖK
testületének, hogy folytasson tárgyalásokat a HÖK elnökségével, hogy a HÖK Alapszabály
kollégiumi érdekképviseletre vonatkozó rendelkezéseinél, a véleményezési és az egyetértési
jogosítványok pontosításra kerüljenek.
3. napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A napirendi ponthoz kapcsolódóan három anyag lett kiküldve. A Tagkollégiumok 2009. évi
költségvetése, a tagkollégiumok 2008. évi bázis költségvetéséhez viszonyított elvonásokat
tartalmazó költségvetés, illetve egy összefoglaló táblázat. A kimutatások részletes
áttanulmányozása után látható, hogy mintegy 12 %-kal csökkeni fog a működési keretek , illetve
5,3 %-al a személyi keretek összege az elmúlt évhez képest.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadta a tagkollégiumi keretleosztásokat,
egyben felkéri Balogh József kollégiumigazgatót, hogy a keretek leosztásáról hivatalosan is
tájékoztassa a gazdasági Főigazgatóság vezetését.
4. Napirendi pont
Szabóné Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató
Ebben az évben először történt az újfajta E-alapú jelentkezés. A tényleges döntésig eléggé
elhúzódott időben, mivel össze kellett vetni a HÖK Diákjóléti Bizottságának a papír alapú
jelentkezést az elektronikussal. A pontszámok meghatározásánál vannak még problémák, több
irányban is. A döntést az összpontszám alapján határozták meg. Mindössze 3 % fellebbezési
helyet hagytunk, erre érkezett közel 150 fellebbezés. Itt hívja fel külön is a figyelmet arra, hogy
a lemondások esetén csak azokkal a hallgatókkal fognak foglalkozni, akik jelentkeznek
várólistára.
Kémeri Mikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda
Nagyon nagy problémát okozott a pontszámok hiánya, több esetben a döntés reggelén kapták
meg a pontszámokat. Több kimutatáson keresztül is érzékelteti az eredményeket.
Boda Attila tagkollégiumi igazgató
Szám szerint ismerteti hányan jelentkeztek a kollégiumba, hány férőhely lett feltöltve és mennyi
fellebbezési hely maradt. Probléma csak az volt, hogy olyan hallgatók is jelentkeztek, akik nem
is akartak kollégisták lenni, ez valamilyen technikai okból adódhatott, valószínűleg programhiba
lehet, amin változtatni kellene.
Balogh József kollégiumigazgató
A következő lépés az lesz, hogy a jövő héten, az Oktatási Igazgató úrnál, a felvételi bizottságok
vezetői, illetve a Hallgatói Önkormányzat képviselői összeülnek és megbeszélik a felvételi
eljárás tapasztalatait, illetve meghatározzák a további teendőket.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadta a beszámolókat.
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5. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Két írásos anyag került kiküldésre, az egyik a Főiskolai SZMSZ Kollégiumi kiegészítése, a
másik pedig ennek a dokumentumnak az 5-ös számú melléklete, a Fegyelmi eljárási rend
anyaga. Felül kellett vizsgálni a szabályozásokat, mivel több helyen frissítésre szorultak, illetve
a HÖK Alapszabály módosítása miatti változásokat is át kellett vezetni bennük. A tanács végig
veszi a változtatásokat, a módosításokat.
Szabóné Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató
Kéri, hogy a Fegyelmi eljárási rend szabályozás egészüljön ki azzal, hogy az eljárás során a
Főiskola megfelelő szabályzatának nyomtatványait használja a Kollégium is.
Határozat: A Kollégiumi Tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a módosításokat, és
felhatalmazzák Balogh József kollégiumigazgatót, hogy a májusi Szenátus ülése elé terjessze a
két dokumentumot.
6. Napirendi pont
Varró Csilla TKollHÖK Elnök Márton Áron Szakkollégium
Örömmel tájékoztat arról, hogy megtörtént a zuhanyzók felújítása, szeretnék, ha a jövőben a
konyhák is korszerűsödnének. Egészségügyi festést is kértek a penészedések miatt. A
felszereltséggel nagyjából meg vannak elégedve. Különösebb probléma nincs.
Bozó Ferenc Nevelőtanár Nagytétényi úti Kollégium
Emeletes ágyakat fognak kapni, melyeknek nagyon örülnek. A működési feltételek a régiek,
semmi változás nem történt.
Horváth Gábor Nevelőtanár Terminus Hotel
Náluk is meg vannak a működéshez szükséges feltételek, fejleszteni mindig lehetne, de a
körülményekhez képest meg vannak elégedve.
Határozat: A tájékoztatókat a Kollégiumi Tanács testülete tudomásul vette.

7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Tájékoztatja a Tanács tagjait a Pedagógus Nap időpontjáról, illetve a Zamárdiban rendezendő
Vezetőképző táborról, a tervezett programokról.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a tanács tudomásul vett.

8. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató, és Kémeri Mikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda
Kémeri Mikó Zsolt küldött mindenkinek egy aktualizált, összesített kimutatást a befizetésekről,
melyen látszanak a befizetések. Az adatok alapján, úgy gondolja, hogy nagyon jól alakulnak a
teljesítések, illetve befizetések, kéri a kollégákat, hogy továbbra is kísérjék ezt figyelemmel.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a tanács tudomásul vett.
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9. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Sajnos a Kandó Kollégium felújításával kapcsolatban újabb problémák merültek fel. Nem történt
előrelépés, jelenleg áll a dolog. Reméljük, hogy hamarosan lesz valamilyen fejlemény.
Határozat: Tájékoztató napirendi pont, melyet a tanács tudomásul vett.

10. Egyebek
Egyebekben kollégiumonként, a közelmúltban megrendezett programokról számolnak be a
kollégiumok képviselői.

Balogh József végezetül megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

Budapest, 2009. május 04.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató
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