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Viták a kollégiumi díjak körül
Ugyan a hallgatói képviselők nem
támogatták az előterjesztést, a
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa mégis elfogadta a
kollégiumi díjak január 1-től történő emelését.
2003. január elsejétől új kollégiumi
díjak léptek életbe a Szegedi Tudományegyetemen az Egyetemi Tanács
döntése értelmében. A többletszolgáltatásokért járó díjak összegével az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
képviselői egyetértettek, mivel ezen
összegeket nem kívánták emelni a
kollégiumok a 2002. évi összegekhez
képest. A vita az alapszolgáltatásokért
fizetendő 3900 Ft-os összeg - a normatíva emelését követő - 4500 Ft-ra
emelése körül robbant ki a tanács képviselői között, miután Döbör András,
az EHÖK elnöke bejelentette, hogy a
hallgatói képviselők nem értenek
egyet az emeléssel, hiszen a frissen
módosított szabályzat alapján lehetőség mutatkozik az összegek alacsonyabb szinten tartására is, és a nem

sem szednek a „Teleki Blanká"-ban.
A tanárképzős hallgatók mellett a Szegedi Élelmiszeripari Kar hallgatói fizetnek majd 5000 Ft alatti összeget, köszönhetően az alacsony plusz díjaknak.
egyi
A tanács végül 21 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi - havonta fizetendő - összegeket fogadta el:

Döbör András szerint a hallgatói
képviselők nem támogathatták a
kollégiumi díjak további emelését
gombot nyomják meg, ha szavazásra
kerül a sor. Végül egyedül a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója, Dr. Galambos Gábor járult
hozzá az összeg 4200 Ft-ra csökkentéséhez, így a tanárképző főiskola kollégiumában átlagosan 1000 Ft-tal kell
kevesebbet kell fizetni a diákoknak a
kollégiumért, mint más kollégiumokban, mivel többletszolgáltatási díjat

Apáthy István Kollégium

5300 Ft,

Jancsó Miklós Kollégium

5100 Ft,

Semmelweis Ignác Kollégium 5100 Ft,
Béke utcai Kollégium

5100 Ft,

Madzsar József Kollégium

5100 Ft,

Eötvös Kollégium

5500 Ft,

Hermán Ottó Kollégium

5500 Ft,

Károlyi Mihály Kollégium

5100 Ft,

Móra Ferenc Kollégium

5500 Ft,

Öthalmi Diáklakások

5000 Ft,

Hódmezővásárhelyi Kollégium 5200 Ft,
S Z É F Kollégium

4800 Ft,

Teleki Blanka Kollégium

4200 Ft.

A kollégiumfejlesztés alternatívái
A kollégiumi férőhelyek hiánya
évek óta sürgető probléma a felsőoktatásban. A probléma megoldására egy lehetséges megoldást
jelenthet a Nemzeti Kollégiumfejlesztési Terv.
A felsőoktatás az utóbbi években
jelentős létszámnövekedésen ment
keresztül, így sokkal több hallgató kapott lehetőséget arra, hogy felsőfokú
diplomát szerezzen. Sajnálatos módon
ezzel a megsokszorozódott hallgatói
létszámmal nem tudott lépést tartani a
kollégiumi férőhelyek gyarapodása,
bővítése. Ennek akadálya elsősorban a létesítési források szűkössége mellett
- a kollégiumi hálózat fejlesztésével
foglalkozó átfogó koncepció kialakításának, és a kormányzati jogalkotásba
való beemelésének hiánya volt.
A fentiek miatt új, kifejezetten
kollégiumi funkciót befogadó épület
építése alig történt, helyette - kihasználva a rendszerváltás, valamint a gaz-

dasági szerkezetváltás nyújtotta lehetőségeket - az oktatási tárca törekedett minél több volt orosz laktanyai
szállás-épület, megüresedett munkásszálló, és egyéb ilyen célra felhasználható ingatlan megszerzésére, megvásárlására és kollégiummá alakítására.
Természetesen, ezek a fejlesztések - a
lehetőségek spontán kialakulása folytán - nem illeszkedtek mindenben az
intézményi igények mértékéhez, illetve nem tették lehetővé a tervszerű, az
ellátásra jogosultak számával azonos
mértékű, és azonos színvonalú kielégítését, korszerű színvonalú szolgáltatások kialakítását. Másrészről a források elégtelensége folytán, nem
minden lehetőséget sikerült kihasználni ebben az időszakban sem.
Mára a kollégiumi helyzet egyszerre mutat mennyiségi, férőhely hiányokat, és strukturális anomáliákat, a felújítások kényszerű elmaradásából,
elégtelenségéből adódóan általános leromlottságot, szolgáltatási színvonallal

kapcsolatos problémákat. A kollégiumi szolgáltatások kínálata zömmel
egysíkú, sok esetben szegényes és
ugyanakkor pazarló is, a mára kialakult
differenciált igényeket önmagában,
megújulás nélkül kezelni képtelen.
A kollégium fenntartásával összefüggő tehervállalás megosztása - az erről rendezni hivatott rendelet többszöri módosítása ellenére is - még merev,
a tényleges szolgáltatások igénybevételének szempontjait sem tudja kezelni. Nem képes a differenciált szociális,
nevelési elvárásokhoz megfelelően illeszkedni.
A kollégiumi rendszer átfogó vizsgálata részben megtörtént. A válaszra váró
kérdések rendezésére a kormány programjában is megfogalmazottakhoz illeszkedve vállalkozhat az oktatási tárca.
Ezért a Minisztérium azt tervezi, hogy a
Kollégiumfejlesztési Stratégiai Terv keretében, annak egymáshoz mindenben
illeszkedő rendszerének részeként meg
fogalmazza az alapelveket.

