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Eredmények 2019-ben
A 2019. év bemutatása mellett néhány alapvető működési feltételt is vázolunk. A kollégiumoknak
vannak igényei, lehetőségei, bevételi és kiadásai. Nagyban is azokhoz a tényezőkhöz igazodunk, mint
egy család vagy egy hallgató.
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1. Működési feltételek – Szabályok, pénz és igények

1.1.

Szabályok – A pálya kijelölése
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a hallgatók juttatásairól és az egyes térítésekről
A jogszabály rendelkezik a kollégiumi ellátás igénybevételéről (pályázati úton) és a lakhatási
támogatással kapcsolatos feltételekről (12. §); a kollégiumok alapszolgáltatásairól, a kérhető
térítési díj legmagasabb összegéről, a komfortfokozat szerinti osztályba sorolásról (22-23. §).
A kollégiumi normatíva összege 11.650 Ft/fő/hó, az összeg több mint 10 éve nem változott. (A
normatívát csak a nappali, államilag finanszírozott és aktív hallgatók után vehetjük igénybe.)
Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet Hallgatói követelményrendszer
Közismert nevén a HKR. A HKR a fenti jogszabályok előírásait alkalmazza az ELTE-re. A kollégiumi
elhelyezésről és a felvételről a 121-125/B. § szól. A kollégiumi díjfizetés szabályai a 136-137. §okban találhatók.
A Kollégiumi Központ felvételi eljárásáról részletesen a Felvételi Szabályzat rendelkezik.

A 9/2018. (IX. 10.) sz. rektori - kancellári utasítás a kollégiumi térítési és juttatási szabályzatról
A szabályzatban szerepelnek a konkrét kollégiumi díjak és késedelmi, különeljárási díjak.
Az 1 (2) bekezdés szerint „A Kollégiumi Központ tagkollégiumaiban és a szakkollégiumokban az
alapszolgáltatáson túli lakhatási körülmények biztosítására tekintettel fizetendő fejlesztési és
kompenzációs kerethez hozzájárulás:”.
Fejlesztési hozzájárulás, mert keret 50 %-a az alapszolgáltatásokon kívüli szolgáltatások
fejlesztésére fordítandó.
Kompenzációs keret, mert – a hallgatói szolidaritás részeként – az önköltséges hallgatók kieső
normatívájának kompenzálására is szolgál. Ld. HKR 136. § (2a.) bekezdés.
A kollégiumokkal kapcsolatos ELTE szabályzatok összegyűjtve ITT találhatók meg.

1.2.

Pénzügyi keretek – Meddig és mennyit ér a kollégiumi takaró
Miből élünk? A kollégiumi működés forrásai lehetnek:
 hallgatói díjak (kollégiumi és késedelmi díj, fejlesztési és kompenzációs keret);
 az állami finanszírozott, nappali és aktív hallgatók kollégiumi normatívája, amely havi
összege 11.650 Ft/fő, és 10 hónapra jár;
 nemzetközi hallgatók lakhatási támogatása, amely havi összeg 40.000 Ft/fő, 12 hónapra
szól;
 a felsőoktatási intézmény által átcsoportosított intézményi források, támogatások, pl.
lakhatási támogatás;
 a kollégium szabad kapacitásainak (mint nyári időszak, tanév során üres férőhelyek)
értékesítéséből származó bevételek.
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Mire költjük a bevételeket? A kiadások:
 közüzemi költségek, üzemeltetés, karbantartás, takarítás, portaszolgálat, rovarirtás,
 internet és informatikai hálózat fenntartása,
 dolgozói bérek,
 beszerzések, eszközök, bútorok pótlása.
 kollégiumi sportszolgáltatás, konditerem fenntartása,
 elsősegélyhez eszközök, gyógyszerek.

1.3.

Mitől érezzük jól magunkat? Kollégiumi igények a XX. század után
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete felsorolja a kollégiumi alapszolgáltatásokat.
A feltételeknek kollégiumonként különböző módon, az adottságok és az épület állapotának
függvényében tudunk megfelelni. A kor követelményei a fentieket már meghaladták. Ilyen
például az internet hozzáférés. Nem elég, ha van wifi a kollégiumban, az adatforgalom sebessége
és megbízhatósága alapvető kérdés. A LÉNYEG:
Azon dolgozunk, hogy a kollégium biztos és nyugodt hátteret jelentsen az egyetemi
tanulmányokhoz. Ebben a munkában fontos állomás volt a fejlesztési és kompenzációs keret
2018-as bevezetése, amelynek eredményei 2019-től már szó szerint kézzel foghatók.

2. A 2019-20. tanévi jelentkezési adatok – Sok az eszkimó és szeretik a fókát

A 2019-20. tanévben az ELTE saját vagy bérelt ingatlanban összesen 14 kollégiumot és 6
szakkollégiumot működtet. A kollégiumokba szociális helyzetük alapján kerülhetnek a hallgatók.
Kollégiumaink kihasználtsága – a fluktuáció függvényében – időszakonként 90 és 100 % közötti.
A 2019-20. tanévi jelentkezési adatok
Jelentkezett

Felvételt

Jelentkezett

Felvételt nyert

Jelentkezett

Felvételt

felsős

nyert felsős

elsős hallgató

elsős hallgató

nemzetközi

nyert

hallgató (fő)

hallgató (fő)

(fő)

(fő)

hallgató (fő)

nemzetközi
hallgató (fő)

Budapesti
kollégiumok*

2297

2048

1576

984

1402

612

MÁSZ vidéki
kollégiumok**

244

229

111

111

11

11

Szombathelyi
kollégiumok***

346

346

147

147

31

31

*A budapesti külhoni magyar („MÁSZ”) hallgatókkal együtt.
** Debreceni, Pécsi, Szegedi Márton Áron Kollégiumok.
*** Pável Ágoston Kollégium I., II., III.
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3. Eredmények – Magukért beszélnek, de mi rásegítünk

A hallgatók által fizetett fejlesztési keretnek és a szabad kapacitás értékesítésének köszönhetően új
eszközök beszerzésére is lehetőség nyílt 2019-ben.
A Budapesti MÁSZ kollégium teljes felújítása elkezdődött. A felújításhoz tavaly teljesen ki kellett
üríteni a kollégiumot. A kiürítés során az ott található jó állapotú eszközöket más egyetemi
épületekbe, elsősorban a kollégiumokba szállítottuk.
A következő táblázatok nem tartalmazzák feltétlenül az összes beszerzést és fejlesztést, csak a
fontosabb tételeket.

3.1.

Ajtósi Dürer sori Kollégium

Beruházás,
felújítás
Beszerzett
eszköz
Javított
szolgáltatás

Wifi hálózat teljes
felújítása
Liftfelújítás

Új ágyak (75 db)

Mikrohullámú
sütő (10 db)

Takarítás

Wifi elérhetőség

Sporteszközök
Budapesti MÁSZ
(súlyzók,
kollégium
Használt hűtők 60 Kettlebellek,
eszközei
db
pingpong stb)
Képek ITT találhatók.

3.2.

Utolsó 4 ágyas szoba
megszüntetése
Mosózseton
automata, porszívó
(5 db)
Takarítószerek
biztosítása
Ágy, fémvázas (31
db), ágyneműtartó
(20 db), és szék (86
db), tanulóasztal (20
db), kanapé (3 db)
és fotel (6 db)

2 db 2 ágyas szoba
kialakítása
Vasaló, kenyérpirító,
kávéfőző,
szárító,
vasalóállvány
Hűtőhelyzet
lakószobákban
Paplan (540 db),
párna (440 db), pléd
(60 db), sötétítő
(297) és normál
függöny (143 db)

Mikrohullámú sütő
(15 db), indukciós
főzőlap (10 db)

Szárítóállvány (30
db), vasalóállvány
(20 db),
zuhanyfüggöny (50
db), párnák,
paplanok (80 db)

Damjanich utcai Kollégium

Beruházás,
felújítás
Beszerzett
eszköz

Tisztasági festés
(25% helyett 50%)
Porszívó (5 db),
vasaló (10 db),
kávéfőző (10 db),
szemetes (20 db)

Javított
Nagytakarítás
szolgáltatás
minősége
Budapesti
Ágyak (20 db)
MÁSZ
kollégium
eszközei
Képek ITT találhatók.

Hűtőszekrény
(15 db),
olvasólámpa (30
db)

Tanulóasztal (15
db)
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3.3.

Kerekes Kollégium

Beruházás,
felújítás

Tisztasági festés

Két szint teljes
felújítása,
bebútorozása (90 Lift
vezérlőpanelférőhely)
csere

Ablakcsere

Vezetékes és vezeték
Beszerzett
nélküli
internetes
eszköz
hálózat kiépítése
Képek ITT találhatók.

3.4.

Kőrösi Csoma Sándor Kollégium

Beruházás,
felújítás

Közösségi
helyiségek
(100%)
és
hallgatói
szobák (~20 %) tisztasági
festése
15 db fürdőszoba felújítása

Beszerzett eszköz

Mikrohullámú sütő (20 db),
Új párnák és paplanok porszívó (4 db), vasaló (4 Vasaló állvány (4 db),
(820 db)
db)
szemetes (350 db)

Budapesti MÁSZ
kollégium eszközei Hűtők (100 db)

Képek ITT találhatók.

3.5.

Nagytétényi úti Kollégium

Beruházás,
felújítás

Teljes felújítás 2018-ban

Beszerzett eszköz

Mikrohullámú sütő (15
Porszívó (3 db), vasaló (3 db) db)
Digitális tábla

Budapesti MÁSZ
kollégium eszközei Pianínó

Kondigépek

Képek ITT találhatók.
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Raktári polcok

3.6.

Nándorfejérvári úti Kollégium

Beruházás,
felújítás

Tisztasági festés

Beszerzett eszköz

Porszívó (2 db)

Vasaló (2 db)

Mikrohullámú sütő (7
db)

Képek ITT találhatók.

3.7.

Reitter Ferenc utcai Kollégium

Beruházás,
felújítás

Férőhelyek számának
bővítése (jelenleg 381
férőhely)

2. és 5. emeleten új
2. és 5. emeleten új
szobákat alakítottak ki. zuhanyzók, mosó
helyiség és konyha

Beszerzett eszköz

Gorenje mikrohullámú
sütő 12 db
Javított
Nőtt a 2 ágyas szobák
szolgáltatás
száma és aránya.
fémvázas ágy
ágybetéttel vagy
Budapesti MÁSZ
kollégium eszközei matraccal 80 db
Képek ITT találhatók.

3.8.

Porszívó 3 db, vasaló 2
db
Bővítették az 5.
emeleti tanulót.
szék 50 db,
tanulóasztal 20 db

takarító eszközök
A takarítás minősége
javult.
hűtő 3 db

Vezér úti Kollégium

Javították/cserélték
Beruházás, felújítás dohányzó tetejét

Beszerzett eszköz

Mikrohullámú (5
kenyérpirító (12
kávéfőző (12 db)

a
db),
db), Porszívó (3 db), vasaló Ruhaszárító (30 db),
(3 db)
vasalóállvány (10 db)

Duplázódott a nevelők Hűtőhelyzet
Javított szolgáltatás száma
lakószobákban
Budapesti
MÁSZ
kollégium eszközei Hűtő (70 db)
Képek ITT találhatók.

Szemetes (30 db)
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3.9.

Debreceni Márton Áron Kollégium

Beruházás,
felújítás

Irodákban korszerű
laminált padló,
oktatótermekben
nagy kopásálló PVC

Társalgó (TV)
szobákban nagy
kopásálló ipari
PVC

Közösségi
helyiségek (100%)
és hallgatói
szobák (kb . 30 %)
tisztasági festése

3 vendékszoba
vizesblokkjának
teljeskörű
felújítása

Beszerzett eszköz

Samsung
mikrohullámú sütő
(5 db)

Karcher prémium
porszívó (3 db)

Philips kávéfőző

Javított
szolgáltatás

Takarítás minősége

Mosogató és
takarítószerek,
higiéniai eszközök

Karbantartáshibaelhárítás
(karbantartó
felvétele)

Új párna,
paplan (110
db) és
párnahuzat
(100 db)
Múltifunkciós
nyomtató és
scanner az
irodába (TÜSZ)

Fémvázas szék( 36
Budapesti MÁSZ
kollégium eszközei db)
A kollégium fejlesztéseit az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta (a Márton Áron Szakkollégium 2019.
évi programjainak támogatása és a külhoni magyar hallgatók ösztöndíjainak biztosítása költségvetési forrás).
Képek ITT találhatók.

3.10. Pécsi Márton Áron Kollégium
Bejárati lépcső, terasz
Beruházás, felújítás Zuhanyzó felújítása (14 db) Szobaajtó csere (14 db)
és fogadótér felújítása
Hűtőgép (2 db), tűzhely (3
db), mosógép (1 db), Digitális tábla, légelszívó (3
Beszerzett eszköz
porszívó (1 db)
db)
Paplan (30 db)
Javított szolgáltatás Takarítás minősége
Budapesti
MÁSZ
Hűtő (2 db), mikrohullámú Porszívó
(2
db),
kollégium eszközei Ágy (10 db), szék (7 db),
(2 db), tűzhely (2 db)
vasalóállvány (2 db)
A kollégium fejlesztéseit az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta (a Márton Áron Szakkollégium 2019.
évi programjainak támogatása és a külhoni magyar hallgatók ösztöndíjainak biztosítása költségvetési forrás).
Képek ITT találhatók.
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3.11. Szegedi Márton Áron Kollégium
Beruházás,
felújítás

Mosdók,
zuhanyozók,
közös helyiségek
festése,
össz:
1.362 m2 (3 db)
Beszerzett eszköz Hűtőgép (10 db),
mikrohullámú (2
db)

Javított
szolgáltatás

Hallgatói
szobában parketta
csiszolása, össz:
55.5m2
Mosógép (2 db), "Okos tábla" a Paplan, párna (5
porszívó (2 db), földszinti
db), párnahuzat (20
kárpittisztitó
(1 tanulószobába
db), lepedő (30 db),
db), vasaló (3 db)
ágynemű garnitúra
(150 db)

Hallgatói ágyon Szúnyogháló
szivacs és szövet hallgatói szobákba
csere (25 db)
(79 db)

ÚJ Zanussi hűtő (2 Íróasztal (3 db), Szerverszekrény
Csocsóasztal (1 db)
db), kerámialapos szürke fotel (2 db), (1 db)
Budapesti MÁSZ tűzhely (1 db), szürke kanapé (1
kollégium
mikrohullámú (2 db), szék 30 db
eszközei
db)
A kollégium fejlesztéseit az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta (a Márton Áron Szakkollégium 2019.
évi programjainak támogatása és a külhoni magyar hallgatók ösztöndíjainak biztosítása költségvetési forrás).
Képek ITT találhatók.

3.12. SEK Pável Ágoston Kollégiumok

Beruházás,
felújítás

Beszerzett eszköz

Javított
szolgáltatás

PÁK
II.
(Ady)
földszint elkorhadt
szennyvízcső
cseréje
a
padozatban
Mosógép (2db),
porszívó (2db),
Tanuló
szobák
kialakítása PÁK IIben a gépész
hallgatók számára

Fémvázas
emeletes
ágy
Budapesti MÁSZ ágybetéttel vagy
kollégium eszközei matraccal (32 db)
Képek ITT találhatók.

PÁK I. (Magyar)
kétoldali szennyvíz
ejtőcső
ipari
tisztítása, tisztító
nyílások beépítése
Mikrohullámú sütő
(3db), tűzhely (3
db)

PÁK I-II kilukadt
radiátorok cseréje,
éjszakai világítás PÁK
I.
két
helyett új kiépítése konyabútor cseréje
Hűtőszekrények (4
db)
Ruhaszárító (40 db)

Fémvázas
ágy
szimpla
ágybetéttel vagy Ágyneműtartó
matraccal (50 db) (166 db)

Asztal (110 db)

2020-ban folytatódik a bútorok beszerzése. Januárban több kollégiumba is új ágyak,
bútorok érkeztek.
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