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2009. november 18-i üléséről
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a HÖK rendezvény után a Kollégiumban történt sajnálatos
balesetről.
Előterjesztő: Pausits Péter HÖK kollégiumi alelnök

2./ Tájékoztató a kollégiumi férőhelyek folyamatos feltöltésének rendszeréről, a
hallgatói nyilvántartásokról és statisztikai kimutatásokról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

3./ Tájékoztató, a kollégiumi térítési díjak első három hónapjában történő
befizetésének helyzetéről, a kiírt szolgáltatási díjak alakulásáról.
Előterjesztő: Kémeri Mikó Zsolt kollégiumi Neptun rendszergazda

4./ Szabályzatok módosítása, és tájékoztató a HÖK - Oktatási Igazgatóság Kollégium felvételi eljárással kapcsolatosan lefolytatott egyeztetéséről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

5./ A Bérleményi Tagkollégiumok felszereltségének és működésének, valamint
személyi és tárgyi feltételeinek áttekintése.
Előterjesztő: Bérleményi nevelőtanárok és TKollHÖK elnökök

6./ Tájékoztató a 2009. év bérleményi férőhelyek finanszírozásáról és a
lakhatási, illetve kollégiumi normatíva támogatás alakulásáról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató

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, a kollégiumi
tanácsülésen, 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
Pausits Péter HÖK kollégiumi alelnök
Röviden tájékoztatja a tanács tagjait arról a sajnálatos balesetről, mely 2009. október 28-án
történt, egy a Hallgatói önkormányzat által szervezett rendezvény után a Kiss Árpád Kollégium
lépcsőházában. A rendőrség által még folyik a vizsgálat, a részletekről addig nem is tud többet
nyilatkozni. A HÖK és a Főiskola saját halottjának tekinti a hallgatót.
Szabóné Csík Erzsébet Tagkollégiumi igazgató
Hozzáteszi, hogy a főiskola tűz, munka,- és balesetvédelmi felelőse jegyzőkönyvet vett fel az
eseményről, a rendőrség részéről vizsgálati szakaszban van az ügy, a végeredményről
tájékoztatni fognak mindenkit.
A Kollégiumi Tanács tagjai rövid néma felállással emlékezik meg, a hallgató tiszteletére.

2. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A férőhelyek feltöltése augusztus óta folyamatosan zajlott, október első feléig tartott ez a
folyamat, mostanra lényegében minden kollégiumban teltházas létszám van, ehhez
kapcsolódóan szét lettek küldve a statisztikai nyilvántartások mindenki részére, melyeket az
Oktatási Igazgatóság irányába, a Felsőoktatási Információs Rendszer, illetve a Minisztérium
felé is elküldtünk.
Határozat: A tájékoztató anyagot a Tanács tagjai egyhangúlag tudomásul veszik.

3. napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A napirendi ponthoz tartozik egy részletes névsoros kimutatás, illetve egy táblázatos
összesítés. Kéri a kollégákat, hogy ennek alapján kezelje mindenki a saját kollégiumában a
tartozókat. A tartozásokat november 27-ig rendezni kell, mert különben le lesznek tiltva a
vizsgákra való jelentkezésről.
Határozat: A tájékoztató anyagot a Tanács tagjai egyhangúlag tudomásul veszik.

4. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az Oktatási Igazgatóság és a HÖK képviselőivel folytatott egyeztetés során megállapodtak
abban, hogy a felvételi eljárással kapcsolatban zajló határidős feladatokat mindenki igyekszik
elvégezni, betartani. A HÖK részéről ígéretet kaptunk arra, hogy igyekeznek úgy adatokat
szolgáltatni, hogy augusztus 20-a előtt lehessen döntést hozni a felvételekről. A különböző
informatikai portálokon tájékoztatás lesz a felvételi eljárás teendőiről. Készül egy anyag a
hallgatók részére, melyet már a felvételi tájékoztatóval együtt megkapnak, melyben
tájékoztatást nyernek a NEPTUN, és az „E-szoctám” rendszer, valamint a főiskolai
szabályzatokról. Összességében úgy értékelték, hogy a rendszer azért jól működött. Fontos
döntés volt a felsőbb évesek későbbi elbírálása, illetve, hogy elkészült és elfogadásra kerültek a
Kollégiumi Felvételi Eljárási rend és a TTSZ szabályzatok módosításai, amit részletesen
ismertet.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadja a napirendi pontot.

5. Napirendi pont
Janzsó Márk TKollHÖK elnök, Márton Áron Szakkollégium
A vezetőséggel jó a kapcsolatuk, a személyi feltételek adottak, talán a kommunikáció a
vezetőség részéről kifogásolható. Tárgyi eszközökkel sincs olyan nagy probléma, talán egy két eszköz kicsit elhasználódott.
Bozó Ferenc nevelőtanár, ELTE Nagytétényi úti Kollégium
Úgy érzi, hogy a tárgyi és személyi feltételek rendben vannak, nyáron festés volt, bútorokat,
mosógépet kaptak. Pályáztak még további eszközökre, melyek beszerzése folyamatban van.
Horváth Gábor nevelőtanár, Terminus Hotel
A személyi feltételek igen gyengék voltak, a hallgatói önkormányzat működése az utóbbi időben
nem volt megfelelő. Ez mostanra már megoldódott, mellyel meg van elégedve. A tárgyi
feltételekben mindenképpen változás szükséges, mert eléggé el van használódva az
eszközállomány.
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Sztancs András TKollHÖK elnök, Terminus Hotel
Nagy problémájuk, hogy kevés helyük van a tanulásra, nincs elég külön helyiség erre a célra.
Véleménye szerint is az eszközállomány nagyon el van használódva. Mosógép kellene, kiemeli
a vizesblokkok rossz állapotát.
Határozat: A tájékoztató napirendi pontot a Tanács tagjai egyhangúlag tudomásul veszik.

6. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Négy kiküldött írásos anyag tartozik a napirendi ponthoz, a férőhelyek finanszírozásáról szóló
táblázat, a saját kollégiumok önköltségi finanszírozása, a BMF kollégium intézményi normatíva
keretek felhasználása, illetve a tényadatok a Hotel@BMF Diákotthon és a Bérelt kollégiumok
finanszírozásáról készült anyagok. A kollégiumi helyek finanszírozásánál, a főiskola lakhatási
normatíva vonatkozásában 15 millió 978 ezer Ft hiány mutatkozik. Az összkollégiumi rendszer
fenntartása éves szinten mindennel együtt 66 millió Ft hiányt mutat. Ez azt jelenti, hogy a
főiskola ilyen összeget tesz a kollégiumi rendszer fenntartásához. Egy hallgatóra elosztva,
4.900.- Ft-ot kell havonta hozzátenni a főiskolának, ahhoz , hogy a kollégiumi rendszer működni
tudjon.
Határozat: A tájékoztató anyagot a Tanács tagjai egyhangúlag tudomásul veszik.

7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Hosszú idő után, talán kedvező híreket kaptunk a Kandó Kálmán kollégium felújítása felől. A
HÉROSZ levélben közölte, hogy kapnak hitelt egy Banktól, és talán így felgyorsulhatnak az
események, a kötelező hivatalos rész átfutása után. Ennek várható időpontja tavasszal lesz. A
fejleményről tájékoztatni fog.
Határozat: A tájékoztató anyagot a Tanács tagjai egyhangúlag tudomásul veszik.

8. Egyebek
Balogh József kollégiumigazgató
Az oktatási igazgatónál tartott megbeszélésen szó volt a Terminus Hotel további sorsáról,
döntöttek arról, hogy a B épületet illetően nem kötnek szerződést a következő tanévre. Döntés
született a férőhelyek pótlásáról is, 200-300 férőhelyről lenne szó, ismerteti a lehetőségeket.
Horváth Gábor nevelőtanár Terminus Hotel
Az a kérése, hogy a végleges döntés előtt, ha az a Terminus Hotel lesz, lehetőleg kérjék ki az
ott lakók véleményét is.
Balogh József ismerteti az év végi ünnepi ülés időpontját, mely december 16-án lesz, mindenkit
szeretettel vár, végezetül megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

Budapest, 2009. november 28.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató
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