Emlékeztető
BMF-KOLL, 1042, 2009.
A BMF Kollégium Kollégiumi Tanács
2009. október 07-i üléséről
Napirendi pontok:
1./ A Kollégiumi Tanács 2009/2010-es tanév I. félév munkaterve, a Kollégium
vezető testületeinek ülésterve.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
2./ Beszámoló a 2009/2010-es tanév „Nyári jelentkezési időszak” felvételi
eljárásáról, a várólistáról, valamint a Tagkollégiumi beköltözések
tapasztalatairól.
Előterjesztő: Szabóné Csík Erzsébet Felvételi Bizottság vezető
Kémeri Mikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda
Balogh József kollégiumigazgató
3./ Beszámoló a Kollégium 2009-es év gazdálkodásának és pályázati
tevékenységének időarányos teljesüléséről.
Előterjesztő: Visnyei László gazdasági vezető
4./ Tájékoztató a tisztújító tagkollégiumi Küldöttgyűlésekről, tapasztalatok
összegzése.
Előterjesztő: Pausits Péter HÖK Kollégiumi Alelnök, TKollHÖK elnökök
5./ Tájékoztató a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat I. félévre tervezett
programjairól.
Előterjesztő: Pausits Péter HÖK Kollégiumi Alelnök
6./ Tájékoztató a kiírt és az elmaradt kollégiumi térítési díjakról, illetve a
különeljárási díjtartozások helyzetéről.
Előterjesztő: Kémeri Mikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda
7./ Tájékoztató, a Kandó Kálmán Kollégium PPP beruházás keretében történő
felújításának helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
8./ 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 készült emlékeztető és jelenléti ív a Bánki Donát Kollégiumban
(Podmaniczky u. 8.) hozzáférhető.
Balogh József kollégiumigazgató elmondja, -nulladik napirendi pontként,- hogy a
tagkollégiumokban a Küldöttgyűléseket megtartották, több kollégiumban új diákvezetőt
választottak. Megkéri az új diákvezetőket, hogy mutatkozzanak be.
ELTE Nagytétényi úti Kollégium
Az új megválasztott TkollHÖK elnök: Tóth Balázs.
A főiskola KGK hallgatója, III. éves és három éve lakik az ELTE Nagytétényi úti Kollégiumában.
Szeretne minél több helyi programot szervezni: Ő maga egy Zamárdiban rendezett
Vezetőképző Táborban már részt vett.
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Hotel@BMF Diákotthon
Az új megválasztott TkollHÖK elnök: Félegyházi Zoltán.
Harmadik éve lakik a Diákotthonban, elsődleges feladatául tűzte ki, hogy hagyományteremtő
programokat szervezzen a kollégistáknak.
Terminus Hotel
Az új megválasztott TkollHÖK elnök: Sztancs András.
2004-ben kezdte el a főiskolát, azóta folyamatosan dolgozott a diákvezetésben, volt már
gazdasági felelős, és több vezetőképző táborban részt vett. A megválasztott TkollHÖK szinte
minden tagja új. Ebben az oktatási évben sok programot szeretnének szervezni.
Márton Áron Szakkollégium:
Az új megválasztott TkollHÖK elnök: Janzsó Márk.
Iskolai elfoglaltsága miatt az ülésen részt venni nem tudott, helyette Kozma Zoltán nevelőtanár
elmondta, hogy Janzsó Márk a főiskola KGK hallgatója. Szeretné elődje Varró Csilla munkáját
folytatni, a programokat a kollégisták igényeit maximálisan figyelembe véve szervezi.
Balogh József kollégiumigazgató bemutatja Pausits Pétert a HÖK kollégiumi Alelnökét, aki a
kollégiumokat felügyeli, majd megkéri, hogy mutatkozzon be.
Pausits Péter elmondja, hogy 2009. július elsején választották meg. Elsődleges feladatának
tekinti, hogy minden kollégiumot megismerjen, az eltelt négy hónap alatt szinte minden
tagkollégiumban járt, a Küldöttgyűléseken részt vett. Öt éve már a főiskola hallgatója.
Balogh József kollégiumigazgató megköszöni a bemutatkozásokat és mindenkinek jó munkát
kíván.
1. Napirendi pont
A Kollégiumi Tanács 2009/2010-es tanév I. félévi munkaterve és a Kollégium vezető
testületeinek üléstervével kapcsolatos anyagokat mindenki megkapta. Akinek ezzel kapcsolatos
észrevétele van, szóljon hozzá.
Pausits Péter HÖK alelnök:
A kiadott tervezetben szereplő időpontoktól eltérően a KollHÖK Ülést az aktuális programokhoz
igazítva tartják meg, várhatóan kétheti rendszerességgel, de előtte mindenkit írásban értesít.
Balogh József kollégiumigazgató elmondja, a tervezett ülések időpontjaitól eltérni csak indokolt
esetben lehet, az írásos anyagokat mindig kiküldjük.
Kérdés, észrevétel, megjegyzés a napirendi ponthoz nincs.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja a napirendi ponthoz tartozó anyagokat.

2. Napirendi pont
A napirenddel kapcsolatos anyagokat mindenki megkapta. Külön jegyzőkönyv készült a
székesfehérvári és a budapesti Kollégiumi Felvételi Bizottság munkájáról. Az idén új felvételi
eljárás alapján dolgoztunk. Ennek tapasztalatait mindkét jegyzőkönyv részletesen tartalmazza.
Az októberi statisztikai adatok ismeretében a HÖK képviselőivel egy „kerek-asztal”
beszélgetésen értékelnénk a kollégiumi felvételi eljárás tapasztalatait.
Akinek ezzel kapcsolatos észrevétele van, szóljon hozzá.

2

Boda Attila tagkollégiumi igazgató
Kollégiumunkban jelenleg telt ház van, 100%-os a feltöltés, de a várólistán nincsenek hallgatók,
így az esetleges lemondásnál üresedés lehet. Jelenleg a Pannon Egyetemről 20 fő kollégistánk
van, - az egyetemmel kötött szerződés alapján-. Javaslat, hogy üresedés esetén e szerződés
módosításával pótoljuk a hiányzó hallgatót.
Szabóné Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató
 A jegyzőkönyv részletesen tartalmazza a felmerült problémákat, mely további
egyeztetést igényel.
 A hallgatók a pontrendszert elfogadták, de a felvétel után tömegesen érkeztek a
kollégiumi csere igények, sokan a már korábban lakott kollégiumba kérték a vissza
cserét.
 Az e-alapú jelentkezés jó, de rengeteg megalapozott indok nélküli kérés érkezik.
 A fellebbezések eldöntése is nehéz, mivel nem látunk a pontszámok mögé, a szöveges
indoklások, pedig nagyon hiányosak.
Pausits Péter HÖK kollégiumi Alelnök:
Kéri, hogy a szociális pontokkal kapcsolatos kérdéseket, leveleket a HÖK-nek adja át a felvételi
bizottság, és ők arra válaszolnak.
Balogh József kollégiumigazgató
Megerősíti, hogy a felvételi eljárás során szerzett tapasztalatokról október végén megtartjuk az
egyeztetést a HÖK képviselőivel.
Kémeri-Mikó Zsolt Kollégiumi Neptun rendszergazda
 Központi információs rendszer létrehozását javasolja.
 Véleménye szerint a jelenlegi kollégiumi felvételi rendszer nem teszi lehetővé, hogy a
kollégisták a korábban lakott kollégiumokba kerüljenek.
 A főiskola a tanévet augusztus 31-én kezdte, ez magával hozza a korai évzárást, mely a
kollégiumi díjfizetést kedvezőtlenül befolyásolja.
 Javasolja a felsőbb évesek felvételi eljárásának májusban való elbírálását.
 A kollégiumi férőhelyet szeptemberben 160 fő lemondta és 52 fő kérte a kollégiumi
cserét.
 A kollégiumi férőhely lemondást szabályozni kellene, a be nem tartást szolgáltatási díj
kiírással terhelni.
 A budapesti kollégiumokban is minimális a várólista, újabb lemondások esetén nehezen
feltölthetőek a helyek.
Balogh József kollégiumigazgató
 A kollégiumi férőhely lemondásoknak legyen határideje, melyet szabályzatban
rögzítsünk.
 A Neptunban újabb felhívás jelenjen meg a várólistára való jelentkezésre, ill. életbe lép a
10 hónapos elhelyezésre vonatkozó szabály.
 A passzív félévről visszatérő hallgatók kollégiumi elhelyezési igényét az első évesek
elbírálásakor vegyük figyelembe.
Novák János kollégiumi nevelőtanár
Kifogásolja a korai tanévkezdést, illetve a túl korai tanévzárást, hiszen a hallgatók számára a
hat hét vizsgaidőszak nem biztosított.
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Pausits Péter HÖK alelnök:
 A tanévzárással egyetért, hiszen a hallgatóknak öt vizsgája lehet egy vizsgaidőszakban
és arra az öthét elegendő, így a főiskola a rezsi költségeken is tud spórolni.
 A kollégista a tanév utolsó hónapjában maradhasson a férőhelyén a kollégium vezetése,
ehhez igazítsa a nyári kollégiumi felújítást és a nyári szállás értékesítését.
 A passzív félévről visszatérő hallgatókat az első évesekkel javasolja elbírálni.
Sztancs András TKollHÖK elnök
Kevés az öthét vizsgaidőszak, javasolja, hogy hathét legyen.
Horváth Gábor Terminus Hotel nevelőtanár
Felveti, hogy a következő tanévre a Terminus Hotellel kötött szerződésben vegyük figyelembe,
az épület adottságait,- az egy szinten elhelyezhető létszámot - az optimálisan elhelyezhető
hallgatói létszám 352 fő lenne, szemben a jelenlegi 360 fővel.
Balogh József kollégiumigazgató
Ezeken a felmerülő problémákon, csak szenátusi döntéssel lehet változtatni, és további
egyeztetést igényelnek.
A kollégiumigazgató az elhangzott kiegészítésekkel kiegészítve a két felvételi bizottság
jegyzőkönyvét elfogadásra javasolja, továbbá a tanács megerősíti, hogy október végén a
felvételi rendszer tapasztalatait elemezzük. Ennek időpontját írásban kiküldjük.
További hozzászólás, kérdés nincs.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja a napirendi ponthoz tartozó
jegyzőkönyveket a kollégiumi felvételi eljárásról.
3. napirendi pont
A kiküldött anyag mind a főiskolai gazdálkodásról, mind a kollégiumi gazdálkodásról részletes.
A kollégiumokban az év során keretátcsoportosítást végeztünk, hogy a kitűzött felújításokat terv
szerint végezhessük.
Szabóné Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató
Felhívja a figyelmet a pályázatok írására, mind a Pro Renovada Cutura és az OKA által kiírt
pályázatokra.
A napirendhez további hozzászólás észrevétel nincs
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja a napirendi ponthoz tartozó anyagokat.

4. Napirendi pont
A 2009/10 oktatási év első félévének Küldöttgyűlései már az új szabályzat szerint lettek
lebonyolítva. Több tagkollégiumban új vezetőket választottak a kollégiumi közösségek.
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Pausits Péter HÖK alelnök:
Elmondja, hogy öt tagkollégium Küldöttgyűlésén már részt vett, azok rendben lezajlottak.
Ismerteti a közösségi hozzájárulás új befizetési rendjét. A közéleti ösztöndíjakhoz a
teljesítésigazolásokat az elszámoláshoz leadta. Kéri a TKollHÖK elnököket, hogy a
Küldöttgyűlések emlékeztetőit eredeti példányban adják le neki, egyben kéri, hogy eredeti
jelenléti ívet is csatoljanak az emlékeztetőhöz.
A tagkollégiumok vezetői beszámolnak
vezetőválasztásokról.

a küldöttgyűlésről,

annak tapasztalatairól, a

Minden tagkollégiumban a részvétel jó volt minden esetben szavazó képes volt a küldöttgyűlés.
A Terminus Hotel a küldöttgyűlés emlékeztetőjét visszavonja, mert a szabályzat szerint még
egy fő szintfelelős választanak. A szintfelelős választás kollégiumok adottságait figyelembe
véve eltérőek voltak. A nagy létszámú szintekre célszerű két fő megválasztása. Javasolják,
hogy a szintfelelős választás előzze meg a Küldöttgyűlést.
Balogh József kollégiumigazgató
Az alapszabályzatot át kell írni a változtatásokat a szabályzatban rögzíteni, kell. A
kollégiumigazgató megköszöni a tagkollégiumok alapos előkészítő munkáját, és a
Küldöttgyűlések zökkenőmentes lebonyolítását.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja a tájékoztatót

5. Napirendi pont
Ehhez a napirendi ponthoz is kiküldtük az írásos anyagokat.
Pausits Péter HÖK alelnök:
Elmondja, hogy a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat I. félévre tervezett programjairól készült
program füzetet még nem tudta frissíteni. A tagkollégiumok többségének programjait megkapta
azokat az eseménynaptárba beilleszti. Kéri azokat a tagkollégiumi diákvezetőket, akik még nem
adták le az első félévi programjaikat, pótolják ezt, és e-mailben küldjék meg.
Minden TKollHÖK elnök elmondja az I. félévre tervezett programokat. A tagkollégiumok ebben
a félévben is megszervezik a hagyományőrző programjaikat, és sok egyéb aktuális program
tervezését, szervezését ismertették.
Balogh József kollégiumigazgató
Kéri Pausits Pétert, hogy az aktualizált programnaptárt küldje meg a kollégium vezetésének,
mert akkor azt a honlapra feltesszük. Egyben kéri, a tagkollégiumok diákvezetőit, hogy a
lezajlott programokról az értékelést küldjék meg, hogy azok is felkerülhessenek a honlapra.
Novák János kollégiumi nevelőtanár
Kollégiumi Póker Bajnokságot szervezünk, kér mindenkit, hogy az ismertetőben szereplő
módon jelentkezzenek.
Boda Attila tagkollégiumi igazgató
Bejelenti, hogy novemberben a tavalyi évhez hasonlóan GPS Tábort szervez. A táborban
résztvevők négyfős csapatokban versenyeznének, tervezett helyszín Bodajk lenne. Kéri a HÖK
képviselőjét Pausits Péter alelnököt, hogy a lehetőségekhez mérten a tábort anyagilag
támogassák.
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Pausits Péter HÖK alelnök:
Támogatást a kollégiumi keretből a HÖK ad, ennek mértékét bizottság határozza meg.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja a tájékoztatót

6. Napirendi pont
A kollégiumi díj befizetésének határideje, 2009. október 19-e, a szűrést október 20.-án tartjuk
meg.
A kollégiumigazgató kéri, hogy a Neptunban erről az időpontról egy figyelem felhívás jelenjen
meg, valamint az első évesek figyelmét hívjuk fel arra, hogy nem elég a kollégiumi díjat a
Neptun számlára átküldeni, azt a főiskola számlájára továbbítani kell.
Nagy Ferenc Lébényi Pál Kollégium TKollHÖK elnök:
Kérdezi, a HÖK képviselőjétől hogy a tanulmányi ösztöndíjak és a szociális támogatások
átutalása mikorra várhatóak.
Pausits Péter HÖK alelnök:
Elmondja, hogy szabályzatban rögzített időpontig, október 10-ig az utalásokat teljesítik
További kérdés, hozzászólás nincs.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja a tájékoztatót.

7. Napirendi pont
A Kandó Kálmán Kollégium felújításának elkezdéséhez minden hivatalos engedély rendben
van, a felújítást végző Hérosz Kft banki hitelre vár. A kollégium felújításának várható befejezése
2011. január.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja a tájékoztatót.

8. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Kéri, hogy a tagkollégiumokat érintő programokról folyamatosan küldjenek anyagokat, hogy
azok a honlapon megjelenhessenek.
A FEKOSZ keretein belül 2009. november 7-én Asztalitenisz Kupa kerül megrendezésre. A
helyszín, a Pénzügyőr Sportegyesület Asztalitenisz terme. Háromfős csapatok jelentkezését
várjuk.
Novák János kollégiumi nevelőtanár
A FEKOSZ szervezésében Győrben megrendezésre kerülő Kollégiumvezetők Kollégiuma
programra várja a jelentkezéseket.
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Szabóné Csík Erzsébet tagkollégiumi igazgató
Elmondja, hogy a BMF Kulturális Bizottság részére eddig 3,5 millió forintra érkezett pályázat,
kéri, hogy aki még nem küldte meg pályázatát, pótolja azt.
Bejelenti, hogy a BMF Sport Bizottsághoz a pályázatokat 2009. október 12-ig lehet benyújtani.

Balogh József végezetül megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

Budapest, 2009. október 12.

Tősér Magdolna s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató
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