
A z u j k o l l é g i u m i s z e r v e z e t i é s 
m ű k ö d é s i s z a b á l y z a t 

A kollégiumi mozgalom előrehaladása, s a tavaly kiadott uj 
egyetemi reform, szükségessé tette az 1965* márciusában kibocsá-
tott általános kollégiumi szabályzat módositását, az élet köve-
telményeivel való összhangba hozását. A fő irányelveket az 1969-
ben Veszprémben tartott Országos Kollégiumi Konferencia fogadta 
el, majd az 1970. szeptember 1í3-í Művelődésügyi Közlönyben meg-
jelent irányelvek alapján egyetemünk is elkészítette az uj Szer-
vezeti és Működési Szabályzatot. Az elmúlt hónapban ezt minden 
alapközösség megvitatta, javaslatokat tettek, s ezek ösazegezé-
se után, refctori elfogadásra készen kialakult a Móra Ferenc Kol-
légium uj Szervezeti ós Működési Szabályzata. 

De hogyan is vélekednek a tervezetben foglaltakról a Mórában? 
A kollégium pedagógiai vezetői: - Feltétlenül időszerű volt 

az uj szabályzat megjelenése. Ezt mindennél jobban mutatja, hogy 
a most elfogadott elvek nálunk már 1966 óta lényegében megvan-
nak. Bizoryitja az is, hogy: a kollégist4k közül sokan mondogat-
ták: - "nem sok ujat jelent ez a szabályzat számunkra" Nálunk 
tehát / s ez nem nagyképű kijelentés / a már szokásként élő sza-
bályokat rögziti. 
NHgyon jelentősnek tartjuk azt, hogy a kollégiumi munka kimondot-
tan az alanközösaégekre ÓDŰI, minden jelentős kérdésben fokozot-
tabb beleszólási joguk van. 
Helyesnek tartjuk azt is, hogy az uj Szervezeti Szabályzat sze-
rint az alanközösségvezetők azereDe megnőtt. így lehetővé vá-
lik, hogy a tagokat érintő kérdéseknél adataikkal, véleményük-
kel segítsenek a döntések meghozatalában. 

Nem szereDel az uj szabályzatban a kollégiumi munkának uj 
távlatot nyitó "Kiváló Alapkozösség" intézménye. Ez nálunk to-
vábbra is megmarad, s fejlődését támogatjuk. 

II. éves bölcsész hallgató: - Az egyetem által kibocsátott 
szabályzatot alapos és részletes munkának tartom, a kollégium 
felépitésének, működésének minden lényeges területét tartalmazza» 
Nem elhanyagolható az sem, hogy lehetőséget ad az irányelvek ki-



bővitésére. 
Ennek kibővítése pedig számunkru szükségszerű volt. Elsőd-

legesen figyelembe vettük a nálunk élő szokásokat, s helyet kapott 
a kollégiumunkra jellemző minden speciális szabály. Ezek egy része 
a már meglévőket rögziti: igy például az alapközösuégvezetők foko-
zott felelősségét is. Az egyetem által kibocsátott szabályzat lé-
nyegében váz volt, s kibŐvitése azt a célt szolgálta, hogy a már 
elért eredményeket továbbra is megtartsuk, az elért szinten marad-
hassunk, s egyben továbbhaladásunkat is biztoaitsuk. 

A feldolgozással kapcsolatban tetszett az, amilyen szervezett 
séggel, többszörösen átvizsgálva, az egyének figyelembevételével 
történt. 

A benne foglalt pontok számunkra természetesnek tűnnek, de 
mégis szükség volt rá, mert az ország sok kollégiumában ez még 
nem igy van! 

III. éves jogász kollégista; - Magam is réazt vettem a szer-
vezeti szabályzat vitáján. Jó, mert az egyetemi szabályzatot /ami 
szerintem pontosan szerkesztett/ egészében követi, ugyanakkor kis 
számú eléérés elég ahhoz, hogy a kollégium sajátosságait kifeje-
zésre juttassa. 

Annak pedig éppen ideje volt, hogy a már nálunk élő szokások 
jogi lefektetése is megtörténjen. Követése ezáltal kötelezővé vá-
lik, attól eltérés nem lehetséges. Ez pedig biztositja a színvo-
nal emelését, s hogy a kollégiumi munkában ne következzék be vlsz-
szaesés. 

- Eléggé átfogómk tartod-e az u.j szabályzatot? 
- Igen, csak egyetlen dolgot hiányolok. Nálunk régóta működik 

a "Kiváló Alapközösség" intézmény. Ez mind jó, de egyelőre még 
"Móra-specialitás". Ez dicséretünkre válik, én azonban szükséges-
nek tartanám, hogy belekerüljön az uj szabályzatba. Igy ez az in-
tézmény országos szinten is jobban elterjedne, még aktivabbá ten-
né a kollégium lakóit, s lépést jelentene azon az utón, hogy a 
kollégiumi valóban közösség legyen, s ne szálloda jelleggel funk-
cionáljon. Ezt az egyet igazán bevehették volna, más kifogásom 
a szabályzat ellen nincs. 

Végül ml a véleménye az uj szervezeti, szabályzatról a Diák-
bizottságnak? 



- Az előttem szólók majdnem minden lényeges kérdésről elmon-
dották véleményüket. Talán még annyit fűznék hozzá, hogy a szabály-
zat végre részletesen rögzíti azt a tényt, hogy az iskolák bentla-
kásos intézményei nem diákszállók többé, hanem a pataki, debrece-
ni konviktusok, az Eötvös Kollégium, a NÉKOSZ stb., haladó ha-
gyományait folytató és továbbfejlesztő "kollégiumok". 
A mi esetünkben tehát: a kollégium is nevelési célokkal rendelke-
ző intézmény, s munkájával kell, hogy segítse, kiegészítse az egye-
temen folyó oktató-nevelő munkát. 

- Volt-e vitátok az uj szabályzat elkészítése során az állami 
vezetéssel? 

- Itt a kollégiumban riem. De kifogásoltuk többek között azt, 
hogy a működési szabályzatban egységes eljárást állapítottak meg 
a kollégiumban való bennmaradásra. No, ez alapjában véve helyes 
ós jó, de nálunk eddig 3 egészes tanulmányi átlag kellett általá-
nosan a bennt maradáshoz. Most az első és másodéveseknél 2,51, 
ami elvileg nálunk bizonyos visszaesést jelent. 

- Nem került be a szabályzatba számos, nálunk már létező s 
jól működő "intézmény" sem. Miért? 

- A szabályzatba a legfőbb operatív szervekkel foglalkozó 
kérdéseket vehetjük be, hiszen a tervezet is ezt jelölte célul. 
A'., hogy a szervezeti szabályzat adta keretek között ezt milyen 
formában bontjuk le ez már u kollégium dolga. Továbbra is meglesz 
az aiapközö83égvezetok fokozott felelőssége, így megkérdezésü k 
minden lényeges kérdésben, s az egyes kollégiumi bizottsági tagok, 
saját területük irányításában továbbra is munkacsoportokra tá-
maszkodnak . 

íme néhány vélemény az általatok kjbővitett, s megszavazás-
ra került szabaályzatról, melynek helyességét a kövotkező évek 
gyakorlata mutatja meg. 

Lapzártakor tudtuk meg: 
- A véglegesen elfogadott szabályzatba több általunk javasolt 

módosítás bekerült. így Pl. a »Kiváló Alapközösnég" mozgalom is. 

- 3 - Gulyás Erzsébet 


