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Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd

A következő elnökségi ülés: 2009. március 6. 9.00
Bánki Donát Kollégium, Budapest

1. A megbeszélés főbb részletei
Maszlavér Gábor tájékoztatta az Elnökséget, hogy a HÖOK módosítási kérelmet kíván benyújtani 
az 51/2007-es Kormányrendelet kapcsán. Ennek a kollégiumokat érintő részének kidolgozására 
segítséget, együttműködést kért a FEKOSZ-tól.

Az együttműködés keretében a HÖOK és a FEKOSZ közösen összeállít egy kérdőívet, amelyet a 
magyarországi kollégiumok hallgatói, valamint intézményi és diákvezetői töltenének ki. Ennek ki-
értékelése után összeállítják a beadásra kerülő indítványt.

A kérdőív a nagy vonalakban a következő kérdésekre összpontosít:

• Kollégium karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatos kérdések

• Hallgatói elégedettséget vizsgáló kérdések

◦ A jelenlegi  szolgáltatásokért  elfogadhatóak érzi-e  a  jelenlegi  lakdíjat?  Mennyire  van 
megelégedve ezzel?

◦ Mennyire ismeri a kollégista, hogy mit kell neki biztosítsanak? Akarja-e ismerni a jogait 
ezzel kapcsolatban?
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◦ Milyen szolgáltatásokért fizetne többet? Akar-e PPP-s kollégiumban lakni?

◦ Hajlandó-e megbízni a hallgató annyira a HÖK-ben, hogy rájuk bízza a megállapodást 
az intézményi vezetőkkel a kollégiumának kategória szerinti besorolását illetően?

◦ Hajlandó-e több lakdíjat fizetni úgy, hogy a többlet elköltéséről ő dönthet?

Április 3-4-én rendezi meg a HÖOK a tavaszi vezetőképzőjét, amelynek kollégiumi (juttatási-té-
rítési)  szekciójára a FEKOSZ-t is  meghívják.  A mostani  ülésen résztvevők kilátásba helyezték, 
hogy a vezetőképzőn akár már az eredményeket is ki lehet értékelni.

Első lépésként a HÖOK munkacsoportja összeállít egy munkaanyagot, amelyet még a február 17-
ével kezdődő héten még eljuttat a FEKOSZ-nak. Ezt követően az elnökségi levelezőlistán zajlik 
majd az elnökség tagjai közötti álláspont-egyeztetés. 

Maszlavér Gábor meghívást kapott a március 6-án tartandó kollégiumi vezetők kollégiumára, va-
lamint a március 27-28-án tartandó vezetőképzőre, hogy előadást tartson az 51/2007-es Kor-
mányrendelet módosítási indítványának kollégiumokat érintő változtatásairól.

A KVK-ra szóló meghívást elfogadta, a vezetőképzőre még nem tudott teljesen biztos választ 
adni.


