
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A felsőoktatásról szóló T115267. számú törvényjavaslathoz a Házszabály 102 . §-a (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a T/15267/254 . számú módosító javaslathoz a
következő 94. §-ának (1) bekezdése alapján

kapcsolódó módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 52 .§-a helyére a következő rendelkezés lép :

[ (1) A hallgató kollégiumi elhelyezése jelentkezés alapján történik . Kollégiumi
elhelyezését kérheti mindenki, aki felvételi kérelmet nyújtott be a felsőoktatási
intézménybe, illetve aki hallgatói jogviszonyban áll, függetlenül attól, hogy milyen
képzési szakaszra, milyen tanulmányi rend szerinti képzésre kéri a felvételét, illetve
létesített hallgatói jogviszonyt .

(2) A kollégiumi jelentkezések elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a
hátrányos helyzetű hallgatót, aki kollégiumi elhelyezés hiányában felsőfokú
tanulmányait nem tudja megkezdeni, illetve folytatni.

(3) A kollégiumi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat a lakhatási
feltételek biztosításáért és az ahhoz kapcsolódó, a rendeltetésszerű használatot biztosító
alapszolgáltatásokért kell fizetni. Az alapszolgáltatások összegét a kollégium
komfortfokozata alapján kell meghatározni. A kollégium további kiegészítő
szolgáltatásokat nyújthat, melyek igénybevételéről a hallgató dönt.

(4) A kollégiumi felvételkor meg kell határozni a térítési díj összegét, valamint
hogy a kollégium milyen kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, és ezekért a hallgató milyen
fizetési kötelezettséggel tartozik.

(5) A felvételi ügyekben a kollégiumi bizottság dönt .

(6) A kollégiumi felvétellel kollégiumi tagsági jogviszony jön létre.
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(7) A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a kollégiumi tagsági
jogviszonyból származó hallgatói jogokat és kötelezettségeket, a kollégium működésének
a rendjét, az általa nyújtott kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a
kollégiumi együttélés szabályait, a felvételi kérelmek elbírálásának rendjét .

(8) Az állami fenntartásban működő kollégium esetében az elhelyezés keretében
biztosított lakhatási feltételekért és az ahhoz kapcsolódó kötelező szolgáltatásokért (a
továbbiakban: alapszolgáltatás) kérhető térítési díj legmagasabb összegét, a kollégium
komfortfokozat szerinti osztályba sorolásának feltételeit, az alapszolgáltatások körét a
Kormány határozza meg.

(9) A felsőoktatási intézményben a kollégiumi hallgatók érdekképviseletét a
hallgatói önkormányzat látja el .

(10) Az e §-ban foglaltakat - a (2) és (8)-(9) bekezdésben meghatározottak
kivételével - alkalmazni kell a diákotthonra is, ha az a felsőoktatási intézménnyel kötött
megállapodás alapján vesz részt a lakhatási feltételek biztosításában .]

-0) Akollégium ésadiákotthonajelen törvény alkalmazásábana 13.&- banfoglaltakat
kivéve azonos megítélés alá esik.

(2) A kollégiumi felvétellel kollégiumi tagsági jogviszony jön létre .

(3) A kollégiumi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni . A térítési díjat a lakhatási feltételek
biztosításáért és az ahhoz kapcsolódó, a kollégium által biztosított szolgáltatásokért kell
fizetni. A térítési díjat a kollégiumi minőséghitelesítési eljárás során megállapított besorolás
alapján kell meghatározni .

(4) A kollégiumi felvételi határozatban meg kell határozni az adott tanévre érvényes
kollégiumi díj összegét .

(5) A kollégium önkormányzattal rendelkezik. Az önkormányzat tagja valamennyi kollégiumi
tagsággal rendelkező hallgató, a kollégium vezetői, a kollégiumi tanár, valamint a kollégiumi
önkormányzat által tagsági jogokkal felhatalmazott személy . A hallgatók jogaikat választott
kollégiumi hallgatói önkormányzat útján gyakorolják .

(6) A kollégiumi önkormányzat :
a) képviseli a kollégiumot a felsőoktatási intézmény testületeiben
b) egyetértési jogot gyakorol a kollégium szervezeti és működési szabályzatának és a
kollégiumi felvételi szabályzatnak az elfogadásakor
c) dönt a kollégiumi felvételről
d) egyetértési jogot gyakorol a kollégium hallgatói célú közös használatú helyiségeinek a
tanulmányi időszakban történő, nem hallgatói célú hasznosításában
e) kollégiumi fegyelmi eljárást folytat le .
A kollégiumi önkormányzat ügyrendjét maga határozza meg .

(7) A kollégiumi hallgatói önkormányzat :
a) részt vesz a kollégium vezetésében
b) egyetértési jogot gyakorol a kollégium vezetőinek kinevezésekor
c) a kifejezetten a kollégiumot érintő ügyekben gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket a
törvény a hallgatói önkormányzat jogául rendel



A kollégiumi hallgatói önkormányzat ügyrendjét maga határozza meg .

(8) A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a kollégiumi tagsági jogviszonyból
származó jogokat és kötelességeket, a kollégium működésének a rendjét, az általa nyújtott
szolgáltatások körét, a kollégiumi együttélés szabályait_

(9) A kollégiumi felvételi eljárás szabályait intézményi kollégiumi felvételi szabályzat
tartalmazza.

(10) A kollégiumi minőséghitelesítés szabályait és azzal összefüggésben a kollégiumi díj
megállapításának feltételeit a Kormány határozza meg ."

Indoklás

A kollégiumok alap- és kiegészítő szolgáltatásainak elkülönítése nem, vagy csak aránytalanul
nagy költséggel végezhető el, így azt javasoljuk, hogy a kollégiumi díjképzés (és a kollégiumi
normatíva folyósításának) alapja a minőséghitelesítési eljárás legyen, amelynek szabályait a
Kormány külön rendeletben szabályozza. Ebben a rendeletben lehet rendelkezni a
minimálisan teljesítendő (alap)szolgáltatások köréről, amelyeknek teljesülniük kell egy
kollégium (diákotthon) működéséhez .
A kollégiumi önkormányzat és különösen a kollégiumi hallgatói önkormányzat esetében
(általánosan kollégiumi bizottságként ismert) tulajdonképpen egy pontosításról van szó,
miszerint a kollégiumban lakókat a kifejezetten az általuk választott testületek képviseljék . Itt
egy 30- 35 éve létező demokratikus, autonóm intézményjogi elismerése történhet meg, ahol a
törvényi elismerés hiánya meglévő hallgatói jogokat vonna el . Ezek az önkormányzatok nem
kapnának a jelenleginél szélesebb jogokat, ugyanakkor megakadályoznánk azt, hogy másutt
keletkező, a kollégistákéival nem egybevágó hallgatói érdek esetén érdekeik képviselet nélkül
maradjanak .

Budapest, 2005 . április 22 .

Dr . Pósán László
Fidesz- Magyar Polgári Szövetség
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