Emlékeztető
BMF-KOLL, 623, 2009.
A BMF Kollégium Kollégiumi Tanács
2009. június 06-i üléséről
Tervezett napirendi pontok:
1./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium PPP beruházás keretében történő
felújításának helyzetéről, a kapcsolódó aktualitásokról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
2./ A 2009/2010-es tanév „Nyári kollégiumi felvételi jelentkezési időszak”
eljárásával kapcsolatos aktuális információk, és feladatok.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató,
Kémeri Mikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda, felvételi
koordinátor
3./ A félév zárásával kapcsolatos szervezési kérdések, kiköltözések és
leszerelések ütemezése, felújítási munkálatok, illetve nyári hasznosítás és
ügyeletek a Kollégiumban.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
4./ Tájékoztató a Szenátus (Rektor) és az FHÖK (Elnök) által aláírt, a
2009/2010-es tanévre szóló „Megállapodás” (Kollégiumok komfortfokozat
szerinti besorolása, illetve a térítési díjak) tartalmáról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató,
Pausits Péter HÖK kollégiumi Alelnök
5./ Tájékoztató, a kollégiumi térítési- és különeljárási díjtartozások helyzetéről, a
további szervezési kérdésekről, intézkedésekről.
Előterjesztő: Kémeri Mikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda
6./ Tagkollégiumi hallgatói elégedettség mérések eredményeinek bemutatása.
Előterjesztő: Tagkollégiumok vezetői, nevelőtanárai
7./ 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 készült emlékeztető és jelenléti ív a Bánki Donát Kollégiumban
(Podmaniczky u. 8.) hozzáférhető.

1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató röviden ismerteti a Kandó Kálmán Kollégium PPP
rendszerben történő felújításával kapcsolatos eddigi összes egyeztetést az illetékes
hivatalokkal és a minisztériummal. A felújítási szerződés tervezete elkészült, ha a szükséges
engedélyek aláírása 2009. július 30-ig megtörténik, akkor a szerződés hatályba lép, ennek
értelmében az átadási határidő és az üzemeltetés kezdő napja 2010. szeptember 1.
Észrevétel, hozzászólás nincs.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja a tájékoztatót.

2. Napirendi pont
A 2009/2010-es tanév „Nyári kollégiumi felvételi jelentkezési időszak” eljárásával kapcsolatos
tájékoztatók (kollégiumi férőhelyek alakulása, a Hallgatói Önkormányzat, valamint a Felvételi
Bizottság elérhetősége és a honlap tájékoztató, stb.) elkészültek. A Felvételi Bizottságok
tagjaiban változás nem történt.
Tervezett jelentkezési (e-szoctám) és beadási határidő: 2009. augusztus 7.
Tervezett felvételi döntés határideje: 2009. augusztus 13.
Tervezett fellebbezési döntés határideje: 2009. augusztus 22-24.
Kérdés, észrevétel, megjegyzés a napirendi ponthoz nincs.
Az ehhez kapcsolódó anyagok a jövő héten véglegesítésre kerülnek.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja a napirendi ponthoz tartozó anyagokat.

3. napirendi pont
A 2008/2009-es tanév II. félévének zárásával kapcsolatos tájékoztató anyagokat (kiköltözés
rendje, a nyári szállás és termelési gyakorlat tájékoztatója és jelentkezési lapja) minden
tagkollégium megkapta.
Nyári szállást a Hotel@BMF Diákotthonban eddig 46 fő kért. A Kiss Árpád Kollégium felújítása
(vizes strangok cseréje) miatt mely 2009. június 15-el kezdődik, a kollégiumban lakó hallgatók
kiköltöztetése, illetve a szobákban lakók átköltöztetése zajlik, hogy a munkák zökkenőmentesen
haladhassanak. A bérleményekben június 30-ig teendő nincs. A nyári lakhatással kapcsolatban
a bérlemények igazgatóival egyeztessenek a nevelőtanárok.
Szabóné Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató
A vizsgaidőszak vége június 12-e, a kollégista hallgatóknak a teljes júniusi hónap kollégiumi
térítési díját ki kell fizetni. Javasolja, hogy a főiskola vezetése felé továbbítsuk azt az igényt,
hogy szeptemberben később, a hónap második hetében kezdődjön a tanév, így júniusban
szintén kitolható a vizsgaidőszak.
Balogh József kollégiumigazgató
A legtöbb főiskolán szeptember második hetében indul a képzés, a későbbi kezdést a főiskola
szenátusa nem fogadta el.
A kollégiumban jogszabályi írja elő a tíz hónapos elhelyezést és a tíz havi kollégiumi díj
megfizetését. A befizetések ellenőrzését a kollégiumi Neptun rendszergazda ellenőrzi, a Neptun
Csoport pedig, központilag tioltja a tartozó hallgatók vizsgára jelentkezését, tantárgyfelvételét,
stb. Ez a rendszer jelenleg nagyon jó hatásfokkal működik. A jogi szabályozás miatt a tavalyi
tömeges május-júniusi kiköltözés az idén elmaradt.
További hozzászólás nincs.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót.

4. Napirendi pont
Pausits Péter HÖK kollégiumi Alelnök
Tájékoztatót tart a kollégiumi díjfizetésről a tegnapi (június 5.) a Hallgatói Önkormányzat
vezetőivel történt egyeztetés értelmében. Elmondja, hogy a kollégiumi díj emelését csak a
hallgatók támogató véleménye alapján fogják képviselni.
Ennek változatai:
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marad a jelenlegi kollégiumi díj 10.000-Ft/fő/hó,
emeljük a kollégiumi díjat 11.000-Ft/fő/hó összegre,
csökkentsük a kollégiumi férőhelyeket.
Pausits Péter kéri a tagkollégiumi hallgatói Önkormányzat elnökeit, hogy tájékozódjanak a
tagkollégiumukban, kérjék ki a kollégisták véleményét, hogy ez alapján dönthessen a főiskola
HÖK vezetése.
Balogh József kollégiumigazgató
Jövőre, ha a Kandó Kálmán Kollégium PPP beruházása befejeződik, akkor javul a helyzet, a
létszámcsökkentést nem javasolja. Az idei beiskolázási adatok alapján a jelentkezők száma
nem csökken tovább, minimálisan növekszik, ezért a kollégiumi férőhelyek csökkentése nem
javasolt.
Boda Attila tagkollégiumi igazgató
A hallgatói elégedettségmérés egyik kérdése a kollégiumi díj fizetésére ad nagyszámú mintát.
Ennek eredményét szintén felhasználhatjuk a döntésnél. A kollégiumi férőhely csökkentése
szerinte sem ajánlott. A differenciált díjfizetést is elfogathatónak tartja.
Pausits Péter HÖK kollégiumi alelnök
A differenciált díjfizetéssel szintén egyetért.
Rácz Attila meghívott vendég
A kollégiumi díjemelés évekre tekint vissza, a korábbi években is folyamatosan emeltük a
kollégiumi díjat. Július 1-től 5%-kal nő az áfa, ami további költségnövekedést jelent, tehát a
hiány is nő. Javasolja a kollégiumi díjat 12.000-Ft/fő/hó összegre emelni. A differenciált
díjfizetéssel is egyetért.
Balogh József kollégiumigazgató
A közös közteherviselés fontos. A jogszabályi háttér változtatását is javasolja változtatni, hogy
az egyes komfort kategória besorolások „átjárhatók” legyenek. Például a felújított
vizesblokkokkal, WC-kel rendelkező kollégiumok magasabb kategória fokozatba kerülhetnének.
Jó lenne, ha a kollégiumi férőhely normatíva is követné az inflációt, illetve a környezeti
változásokat.
Pausits Péter HÖK kollégiumi alelnök
Rácz Attila felszólalására reagált, hogy a korábbi évek esetleges rossz döntéseiért,
szerződéskötésekért ne a kollégistákat „büntessék”.
Balogh József kollégiumigazgató
Egyetért Boda Attila javaslatával, hogy a hallgatói elégedettség mérés eredményeit a Hallgatói
Önkormányzat a döntésnél figyelembe vegye, hiszen az, az összes tagkollégium véleményét
tükrözi.
Boda Attila tagkollégiumi igazgató
A kollégiumi díjemelés üzenet értékű, mert ezzel a felújítás, és a korszerűsítés mellett
„voksolunk”. A pénteki Hallgatói Önkormányzat vezetőivel való egyeztetésről szeretne többet
hallani.
Sztancs András Terminus Hotel TkollHÖK tag
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Eredményre nem jutottunk a tegnapi napon, a HÖK vezetése azt kérte, hogy a hallgatókkal
egyeztessünk, a kollégiumi díjemelésről. Úgy látja sokan várakozó állásponton, vannak.
Pausits Péter HÖK kollégiumi alelnök
A küldöttgyűléseket minden tagkollégiumban megtartottuk, de a jegyzőkönyveket a HÖK-nek le
kellett volna adni.
Tóth Balázs TKollHÖK tag Nagytétényi úti Kollégium
Sajnálatos módon az elmúlt időszakban nem volt jó az információáramlás a KollHÖK
testületében, nem volt egyértelmű az irányítás, a Küldöttgyűlések szervezésére azok
levezetésére nem kaptunk jó útmutatást.
Horváth Gábor Terminus Hotel nevelőtanár
Javasolja, hogy a HÖK készítsen kérdőívet a kollégiumi díjemeléssel kapcsolatban. Elmondja,
hogy a Terminus Hotelben a kezdetekhez képest sok változás történt, felújítások,
hűtőszekrények vásárlása, közösségi helyiségek kialakítása, stb. Sajnálatos módon, amikor a
Kandó Kálmán Kollégium bezárására sor került, és nyilvánvalóvá vált, hogy a BMF kivonulóban
van a Terminus Hotelből, a beruházások értelemszerűen elmaradtak, aktualitásukat veszítették.
Jelenleg évről-évre hosszabbítgatjuk a szerződést, ami nem tesz lehetővé tervszerű
fejlesztéseket, de a bérbeadó sem invesztál így az épületbe.
Balogh József kollégiumigazgató
Elmondja, igen korábban szárnyalt a Terminus Hotel, de 2007-ben jeleztük, hogy az új
kollégium elkészültével ezeket a helyeket lemondjuk, tehát itt a felújítások elmaradtak.
Még egyszer összefoglalja és elmondja, hogy a hallgatói elégedettség mérések, a
Tagkollégiumok által bekért többletszolgáltatási kérdőívek, és a helyszínen végzett szavazás
eredményeit is használja föl a HÖK, a döntésének alátámasztására.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja a tájékoztatót.

5. Napirendi pont
Kémeri-Mikó Zsolt Kollégiumi Neptun rendszergazda
Tájékoztatót tart a kollégiumi térítési- és különeljárási díjtartozások helyzetéről, a további
szervezési kérdésekről, intézkedésekről. Elmondja, hogy az általa készített összevont
táblázatból minden tagkollégium jól tudja követni a térítési és különeljárási díjtételeket. Az
utóbbi években a fizetési fegyelem sokat javult, ezt a folyamatos ellenőrzések is fokozzák..
Rövid tájékoztatót tart az összes kiírt díjtételekről, bevételekről, kintlévőségekről.
Balogh József kollégiumigazgató
Megköszöni Kémeri-Mikó Zsoltnak, hogy naponta frissíti és figyeli a befizetések alakulását. A
tanulmányi osztályok tartozások esetén visszatartják az indexeket, mely intézkedés elősegíti a
fizetési fegyelmet.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja a tájékoztatót.

6. Napirendi pont
A tagkollégiumok a Hallgatói elégedettség mérés eredményeiről részletes beszámolót tartottak.
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Minden tagkollégium vezetője, a feladattal megbízott hallgató, vagy munkatárs minden kérdés
részletes elemzését elmondta. Külön kiemelve a beavatkozásra is okot adó mérési
eredményeket.
Balogh József kollégiumigazgató
Elmondja, hogy a 2003. óta folyamatosan mért eredményekből egyértelműen látszik a fejlődés.
Ennek oka a rendszeres felújítások, beszerzések, a hallgatók életkörülményeinek javítása.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatókat és bemutatókat.

7. Egyebek
Kémeri-Mikó Zsolt Kollégiumi Neptun rendszergazda
Rövid tájékoztatót tart az egyik kollégista hallgató szüleinek a minisztériumba címzett leveléről.
Balogh József kollégiumigazgató
A levélre írásban válaszolunk.
Ismerteti a tábor további programját.
Balogh József végezetül megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

Budapest, 2009. június 10.

Tősér Magdolna s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató
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