
Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány

Kollégiumok akkreditációja

Készítették
Bogdány Zoltán
Bujáki Gábor
Kádasi Tibor
Majzik Katalin
Sándor László
Tóth Tamás

Budapest, 2003. március



Kollégiumi akkreditáció tervezet

Készült a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány megbízásából 2/44

Tartalomjegyzék

Bevezető………………………………………………………………………………………………………3

I.

A kollégiumok akkreditációja…………………………………………………………………………..5

II. Követelményrendszer

1. Kollégiumi típusok meghatározása………………………………………………………………..6

1.1. Kollégium  (*) (Diákszálló)………………………………………………………………...6

1.2. Kollégium  (**)……………………………………………………………………………….11

1.3. Kollégium  (***)……………………………………………………………………………..17

1.4. Kollégium  (****)…………………………………………………………………………...23

2. Az akkreditáció során vizsgálandó területek…………………………………………………30

2.1 Kollégiumpolitika……………………………………………………………………………..30

2.2. Humán infrastruktúra − irányítási mechanizmus…………………………………31

2.3. Gazdálkodás…………………………………………………………………………………..31

2.4. Önkormányzat − kollégiumi alkotmányosság……………………………………..32

2.5. Műszaki infrastruktúra állapota…………………………………………………….....33

2.6. Szolgáltatások………………………………………………………………………………..34

2.7. Szakmai, kulturális, sport- és szabadidős tevékenységek − hallgatói  

 aktivitás………………………………………………………………………………………………35

III.

Eljárási rend a kollégiumok akkreditációjához (tervezet)                                    37

IV. Koncepcionális kérdések a kollégiumok akkreditációjának bevezetésére 

vonatkozóan…………………………………………………………………………………………………..40

1. Az akkreditációs követelmények egymásra épülése……………………………….40

2. Az érintettek köre………………………………………………………………………………40

3. Akkreditációs jegyzék………………………………………………………………………...41

4. Próbaakkreditációs eljárás…………………………………………………………………..42

5. Felülvizsgálat…………………………………………………………………………………    42

Függelék: A tervezetben szereplő fogalmak…………………………………………………….43



Kollégiumi akkreditáció tervezet

Készült a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány megbízásából 3/44

Bevezető

Az Oktatási Minisztérium ágazati stratégiájában kiemelt helyen szerepel a hazai
kollégiumi rendszer differenciált fejlesztése, ezért olyan kollégiumi akkreditációs
rendszer kialakítása szükséges, mellyel lehetőség nyílik a kollégiumok egységes
szempontrendszer alapján történő minősítésére.

Az akkreditáció egyrészt átláthatóvá és számon kérhetővé teszi a felhasználók
(hallgatók, oktatók) számára a kollégium működését, másrészt lehetőséget biztosít a
kollégiumi vezetőségeknek intézményi fejlesztési terveik megalapozására. 

***

Magyarországon évszázadokon át meghatározó szerepük volt a kollégium típusú
iskoláknak. A régi szótárakban „céh”, „tanulótársaság” jelentéssel szereplő fogalom
Csiky Lajos definíciója szerint olyan intézményt jelöl, melynek diákjai „szabad lakást
és élelmezést találnak, akiknek testülete, egyesülete − ezt jelenti a collegium szó −
megfelelő felügyelet alatt csaknem zárdai életet él”. Gyakran előfordult, hogy
pedagógiai vagy tudománytörténeti vonatkozásban ezek az intézmények olykor
hányatott sorsuk ellenére is a hazai oktatásügy úttörői voltak.

A kollégiumok szeniorok vezette diákönkormányzatai szigetként hatottak a feudális
világban, hiszen egyetlen kiváltságot ismertek: a szigorú tanulmányi versenyben
rangsorolt tehetséget. Természetesen szükség van ezen értékek megőrzésére és a
jelenkornak megfelelő formában és módon történő fejlesztésre.

A felsőoktatás fejlesztését célzó és előre tekintő programok mind magukévá tették és
a stratégiai oktatáspolitikai célok között szerepeltetik az esélyegyenlőség biztosítását,
melynek egyik lényeges eleme és eszköze a kollégiumi rendszer fejlesztése, mely
tartalmi-oktatási, kulturális, közösségi, nevelési és infrastrukturális területekre –
állagmegóvás, komfortfokozat növelése, új kollégiumi férőhelyek létesítése –
egyaránt kiterjed.

Az akkreditáció a magyar felsőoktatásban az 1990-es évek elején jelent meg, épp
ezért még csak az „általános iskolai” éveit tapossa, így talán nem felesleges, ha a
fogalmat röviden tisztázzuk.

Akkreditációs eljárás (minőséghitelesítés): azon eljárás, amelynek során vizsgálják,
hogy az intézmény szakmai és infrastrukturális színvonala, valamint az intézmény
személyi és szervezeti feltételei megfelelnek-e a kidolgozott és nyilvánosságra hozott
akkreditációs követelményeknek.

Tehát az akkreditáció hitelesítési eljárás. Eredeti értelme szerint az idegen uralkodó
udvarában megjelenő ismeretlen személy, például egy követ, bizonyította, hogy
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azonos a küldő ország által kijelölt személlyel és megilletik azok a jogok, amelyekkel
küldője felruházta. Az angolszász gyakorlatban később az akkreditáció nemcsak
személyek, hanem intézmények hitelesítését is jelölte. Például Észak-Amerikában már
a század elején szükségessé vált, hogy a gomba módra szaporodó oktatási
intézmények között el lehessen igazodni, ezért a felsőoktatási intézmények különböző
akkreditációs rendszereket alakítottak ki. Így egyebek mellett kialakult az intézményi
akkreditáció, amely egy területi egységen belül, egy kijelölt testület előtt, az adott
intézmény bizonyította, hogy megfelel az intézmény számára előírtaknak, jogosult
tehát a különböző állami támogatásokra és címekre.
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I.

A kollégiumok akkreditációja

A kollégiumok akkreditációjának kidolgozása érdekében a Nemzeti Kollégiumi
Közalapítvány – külső szakemberek felkérésével − szakértői bizottságot hozott létre
2002. január elsejével. Az NKKA a Bizottság feladataként az akkreditáció formai és
tartalmi elemeinek, valamint az akkreditációs eljárás rendjének, illetve kereteinek
előkészítését jelölte meg. 

A Munkabizottság elkészítette a kollégiumi akkreditáció szakmai munkaanyagának
első változatát, amelyet fókuszcsoportos megbeszélések keretében egyeztetett előbb
a két leginkább érintett célcsoporttal, a kollégiumi vezetőkkel és a hallgatókkal (2002.
július 5.), majd az NKKA Kuratóriumának tagjaival (2002. szeptember 10.). Ezeken az
egyeztetéseken a résztvevők alapvetően támogatták a tervezett akkreditáció szakmai
tartalmát, és néhány további kiegészítést, pontosítást fűztek a tervezethez. A
Munkabizottság a fókuszcsoportos találkozókon elhangzottak figyelembevételével
véglegesítette a kollégiumi akkreditáció szakmai munkaanyagának jelen tervezetét.

Az akkreditációs eljárás hasonlatos a MAB által kidolgozott felsőoktatási
akkreditációhoz, melynek oka, hogy ezt, a gyakorlatban már kipróbált folyamatot a
kollégiumok ismerik, így valószínűsíthetően könnyebben tudnak majd felkészülni az
akkreditációra.

Az akkreditációs eljáráshoz kapcsolódó kollégiumi fejlesztési stratégiák
megvalósításához elengedhetetlen olyan, a kollégiumi minősítésekhez kapcsolódó
finanszírozási rendszer kidolgozása, melynek alapján az intézmények kiszámítható
módon lesznek képesek garantálni épületeik fenntartását és szakmai működésüket.
Ahhoz azonban, hogy a lakhatási és egyéb szolgáltatások finanszírozás
szempontjából történő szétválása ne vezessen a kollégiumok színvonalának
nivellálásához, nélkülözhetetlen a különböző kollégiumi típusok szétválasztása és –
működési jellegzetességeik alapján – különböző kollégiumi formákba való sorolása. A
tervezetben szereplő, a kollégiumi akkreditáció alapját képező ún. „csillagrendszer”
lényege, hogy a különböző feltételekkel rendelkező és eltérő színvonalú
szolgáltatásokat nyújtó kollégiumok számára kategóriánként fogalmaz meg
követelményeket a személyi, szervezeti, infrastrukturális és egyéb feltételekre,
valamint a szakmai szolgáltatásokra vonatkozóan. Az akkreditáció hosszú távú célja
olyan rendszer kialakítása, melyben a kollégiumok – eltérő követelményeknek való
megfelelés tanúsítását követően – különböző szintű (kategóriájú) besorolást kapnak,
és ezzel a későbbiekben lehetővé válik az eltérő kategóriájú kollégiumokhoz rendelt
célzott fejlesztési támogatási rendszer kialakítása. 
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II. Követelményrendszer

1. Kollégiumi típusok meghatározása

1.1. KOLLÉGIUM (*)(DIÁKSZÁLLÓ)

• Kollégium (*) Diákszálló:
A kollégium csupán alvóhelynek tekinthető. Nincs, vagy csak formálisan
működik a kollégiumi önkormányzat. 

Üzemeltetés jellegzetessége:
A bentlakók számára csak lakóteret biztosít.

Minimális feltételek:

• Elhelyezkedés
o Mentes a bentlakók nyugalmát és egészségét zavaró, illetve

veszélyeztető hatásoktól (zajt, levegőszennyezést stb. okozó
létesítményektől való min. 100 m-es, főútvonaltó min. 50 m-es
távolság) (nem minimális feltétel)

o Előnyös a zöldövezeti elhelyezkedés (nem minimális feltétel)

• Műszaki infrastruktúra, szabványban előírt kötelező elemek és
minőségük

o Hálószobák (szoba/hallgató arány nem maximált)
 ha a szobában tanulóhelyek vannak, és a szobák 2-3

férőhelyesek, min. 6,3 m2/fő, műszaki képzésnél min. 7,0 m2/fő,
ha a szobában nincs tanulóhely, min. 5,5 m2/fő, négy férőhelyes
szobák tanulóhelyként nem szolgálhatnak, plusz tanulórészt kell
kialakítani, ekkor hálórész min. 4,5 m2/fő, tanulórész min. 1,5
m2/fő

 felszereltsége, bútorozás
• 90x200 cm méretű ágy, 60x60 cm méretű beépített

szekrény, 65x100x76 cm fiókos asztal, szék, polc, asztali
lámpa a lakók számának megfelelően, 1 db ruhafogas,
szemétkosár

o Tanulószoba v. szemináriumi szoba min. egy
 min. alapterület 1,8 m2/fő, műszaki képzésnél 2,4 m2/fő
 ha a hálószobában nincs tanulóhely, a teljes létszámra kell

tanulószobákat kialakítani legalább 1,5 m2/fő alapterülettel
 felszereltsége, bútorozás

• 100x65 cm méretű asztal/fő, fejenként 1 db szék, 1 db
falitábla, szemétkosár

o Betegszoba és elkülönítő
 min. az összlétszám 2,5%-ára esően
 felszereltsége, bútorozás
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• 2 db 90x200 cm méretű ágy, éjjeliszekrény, olvasólámpa,
szék, 1 db 120x60 cm méretű beépített szekrény, asztal,
ruhafogas, szemétkosár

 Ételmelegítő és tálaló a betegszobához
• min. 4 m2

• felszereltsége, bútorozás
o konyhabútor, tároló-, főző- és mosogatórésszel,

kerekes tálalókocsi, tálalóasztal vagy polc,
szemétvödör, 2 db ülőke

o Orvosi rendelő (100 főt meghaladó létszámnál kötelező)
 min. 12,0 m2 

 felszereltsége, bútorozás
• 1 db íróasztal, orvosi támlás szék, műszerszekrény,

gyógyszerszekrény, polcos szekrény, heverő, ruhafogas,
lábpedálos szemétgyűjtő, 2 db szék

o Orvosi váró (200 főt meghaladó létszámnál kötelező)
 min. 6,0 m2

 felszereltsége, bútorozás
• várópadok vagy székek, ruhafogas

o Kiszolgáló infrastruktúra 
 Társalgó, klubszoba

• min. alapterület 20 m2, de 0,25m2/fő
• felszereltsége, bútorozás

o asztalok, támlás székek, polcos szekrény,
ruhafogas, TV-asztal, szemétkosár

 Irodák
• min. 20 m2 + mosdó, melegburkolat
• felszereltsége, bútorozás

o 1 db íróasztal, társalgóasztal, kárpitozott szék,
kétajtós szekrény, szemétkosár, fogas, 2 db
könnyűfotel

 Nevelői szoba
• min. 18 m2, minimálisan 1 
• felszereltsége, bútorozás

o 1 db ágy vagy heverő, szekrény, íróasztal, szék,
dohányzóasztal, asztali olvasólámpa, éjjeliszekrény,
szemétkosár és 1-2 db könnyűfotel

 Porta, ill. kapusfülke, ha nincs beléptető rendszer
• min 15,0 m2, főbejárat mellett, kapucsengővel,

főkapcsolótáblával és fogyasztásmérőkkel ellátva
• felszereltsége, bútorozás

o 1 db beépített kétajtós szekrény, asztal, szék,
kulcstartó tábla, fogas, óra, szemétkosár

 Csomagtároló
• min. 6 m2, a kapusfülke mellett
• felszereltsége, bútorozás

o kezelőasztal, szék, tárolópolcok



Kollégiumi akkreditáció tervezet

Készült a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány megbízásából 8/44

 Mosdó-zuhanyozó, fürdőszoba (folyamatos hideg-meleg
vízellátással)

• 5 személyenként 1 mosdó
• min. 10 személyenként 1 zuhanyzó
• betegszobákhoz 1 zuhanyozó mosdóval
• felszereltsége, bútorozás

o ülőzsámolyok, műanyag lábrács, fogasok,
szappantartó, törölközőtartó, tükrök

 WC
• 10 lány számára 1 WC
• 15 fiú számára 1 WC, 2 vizeldecsésze
• felszereltsége, bútorozás

o ajtó belső oldalán ruhaakasztó horog, WC-papír
tartó, WC-kefe

 Konyha, ételmelegítő
• min. 6 m2

• felszereltsége, bútorozás
o konyhabútor, tároló-, főző- és mosogatórésszel,

asztal, lerakópolc, étkezőasztal, 2-3  db szék,
hulladékgyűjtő

o megfelelő térfogatú hűtőszekrény (amennyiben
nem alapfelszereltség a szobákban)

 Mosóhelyiség
• min. 6 m2, 0,12 m2/fő
• felszereltsége, bútorozás

o mosógép, asztal, lerakópolc, székek,
 Szárító-vasaló szoba

• min. 6 m2, 0,12 m2/fő
• felszereltsége, bútorozás

o vasalóállványok, asztal, lerakópolc, székek, fregoli,
vasaló

 Személyzeti öltöző és vizesblokk
• személyzeti létszámtól függően, az üzemi öltözők,

mosdók, WC-k előírásai szerint
• felszereltsége, bútorozás

o öltözőszekrény/fő, asztal, székek, szemétkosár
 Hőközpont, kazánház és kapcsolódó helyiségek

• az energiahordozóktól függően a vonatkozó előírások
szerint

 Raktár
• külön helyiséget igényel a tiszta- és szennyesruha-raktár;

javítandó bútorok raktára; szerszámkamra stb.
• felszereltsége, bútorozás

o szekrények, polcok, tárolóállványok
 Szeméttároló

• előírt alapterületnél min. 2 m2, a gazdasági bejárat mellett
• felszereltsége, bútorozás

o szeméttároló edények
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 Takarítóeszköz-kamra v.-szekrény
• min. 1 m2 minden szinten kötelező, a takarítószereknek

külön polccal
• felszereltsége, bútorozás

o tárolóállvány, polcok
 Bejárati szélfogó

• vonatkozó előírások szerint
 Előcsarnok

• min. 0,15 m2/fő
 Lépcsőház

• karszélessége min. 1,5 m
 Folyosó

• vonatkozó előírások szerint

o Fűtés
 Biztosítandó minimális hőmérsékletek

• Betegszoba és elkülönítő, orvosi rendelő, orvosi váró,
mosdók, WC-k, fürdőszobák, zuhanyozó, személyzeti
öltöző

o +22 0C
• Hálószoba, tanulószoba, irodák stb.

o +20 0C
• Ételmelegítő helyiség, barkácsoló-, karbantartó műhelyek

stb.
o +18 0C

• Bejárati előcsarnok, lépcsőház, folyosó stb.
o +16 0C

o Mesterséges világítás (az értékek izzólámpás lámpatestekre
vonatkoznak, fénycsöves világításnál a kétszeresét kell figyelembe
venni)

• Tanulószoba, olvasó, orvosi rendelő
o 200 lux

• Hálószoba, betegszoba, ételmelegítő, irodák, karbantartó
műhely stb.

o 150 lux
• Orvosi váró, mosdó, WC, fürdőszoba

o 100 lux
• Folyosó

o 50 lux
• Raktárhelyiségek, tárolóhelyiségek

o 25 lux
o Dohányzóhelyiség biztosítása a nemdohányzók védelméről és a

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
szóló 1999. évi XLII. törvény előírásainak megfelelően

• Kommunikációs feltételek
o Internet: legalább egy internet-hozzáférési lehetőség a folyamatos

használathoz szükséges sávszélesség biztosításával
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o Telefon: legalább egy telefonálási lehetőség (az intézményből kifelé),
500 fő felett belső telefonos hálózat

o TV: legalább egy

Az intézmények által a kollégiumi alapszolgáltatás keretében kötelezően biztosítandó
eszközök és lehetőségek az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet melléklete alapján:

a) ágy 
b) asztal, szék, ruhásszekrény,
c) paplan, párna,
d) fürdőhelyiségek, illemhelyek,
e) évi két alkalommal a kollégium épületének nagytakarítása,
f) évi egy alkalommal az egészségügyi helyiségek egészségügyi

festése,
g) szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az épület

rovar- és kártevő-mentesítése,
h) hűtőgéphasználat,
i) hideg- és melegvíz-használati lehetőség,
j) főzési és ételmelegítési lehetőség,
k) tanulószoba,
l) elektromos áram és fűtési idényben (a távfűtésre vonatkozó helyi

szabályozás szerinti mértékű) fűtés,
m) mosási és vasalási lehetőség,
n) kollégiumonként legalább egy internetes hozzáférési lehetőség,
o) a hallgatók ki- és beléptetésekor a szükséges ellenőrzéseket

elvégző éjjeli-nappali portaszolgálat vagy beléptető rendszer,
p) közös használatú helyiségek takarítása
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1.2. KOLLÉGIUM (**)

• Kollégiumok:
A szállásbiztosítás mellett működnek a kollégiumi demokrácia
intézményei, rendelkeznek önkormányzattal, a közösség képes értékek
teremtésére, amelyek a kollégium lakói és sok esetben a nem bentlakók
által is igénybe vehető szolgáltatásokban mutatkoznak meg. Az
önkormányzat megjelenése különbözteti meg a diákszállótól.

Üzemeltetés jellegzetessége:
A bentlakók számára lakó- és életteret, tanulási, művelődési és sportlehetőséget
biztosít. Bizonyos funkciókat (pl. étkezés, tanulás, sport stb.) részben vagy egészben
a kapcsolódó tanintézet is teljesíthet, amennyiben a feltételek megvannak, és az
utazás nem ró aránytalanul nagy terhet a bentlakókra.

Minimális feltételek:

• Elhelyezkedés
o Mentes a bentlakók nyugalmát és egészségét zavaró, illetve

veszélyeztető hatásoktól (zajt, levegőszennyezést stb. okozó
létesítményektől való min. 100 m-es, főútvonaltó min. 50 m-es
távolság) (nem minimális feltétel)

o Előnyös a zöldövezeti elhelyezkedés (nem minimális feltétel)

• Műszaki infrastruktúra, szabványban előírt kötelező elemek és
minőségük

o Hálószobák (max. 4 ágyas szobák jellemzik)
 ha a szobában tanulóhelyek vannak, és a szobák 2-3

férőhelyesek min. 6,3 m2/fő, műszaki képzésnél min. 7,0 m2/fő,
ha a szobában nincs tanulóhely, min. 5,5m2/fő, négy férőhelyes
szobák tanulóhelyként nem szolgálhatnak plusz tanulórészt kell
kialakítani, ekkor hálórész min. 4,5 m2/fő, tanulórész min. 1,5
m2/fő

 felszereltsége, bútorozás
• 90x200 cm méretű ágy, 60x60 cm méretű beépített

szekrény, 65x100x76 cm fiókos asztal, szék, polc, asztali
lámpa a lakók számának megfelelően, 1 db ruhafogas,
szemétkosár

o Tanulószoba v. szemináriumi szoba min. egy
 min. alapterület 1,8 m2/fő, műszaki képzésnél 2,4m2/fő
 ha a hálószobában nincs tanulóhely, a teljes létszámra kell

tanulószobákat kialakítani legalább 1,5 m2/fő alapterülettel
 felszereltsége, bútorozás

• 100x65 cm méretű asztal/fő, fejenként 1 db szék, 1 db
falitábla, szemétkosár

o Betegszoba és elkülönítő
 min. az összlétszám 2,5%-ára esően
 felszereltsége, bútorozás
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• 2 db 90x200 cm méretű ágy, éjjeliszekrény, olvasólámpa,
szék, 1 db 120x60 cm méretű beépített szekrény, asztal,
ruhafogas, szemétkosár

 Ételmelegítő és tálaló a betegszobához
• min. 4 m2

• felszereltsége, bútorozás
o konyhabútor, tároló-, főző- és mosogatórésszel,

kerekes tálalókocsi, tálalóasztal vagy polc,
szemétvödör, 2 db ülőke

o Orvosi rendelő (100 főt meghaladó létszámnál kötelező)
 min. 12,0 m2 

 felszereltsége, bútorozás
• 1 db íróasztal, orvosi támlás szék, műszerszekrény,

gyógyszerszekrény, polcos szekrény, heverő, ruhafogas,
lábpedálos szemétgyűjtő, 2 db szék

o Orvosi váró (200 főt meghaladó létszámnál kötelező)
 min. 6,0 m2

 felszereltsége, bútorozás
• várópadok vagy székek, ruhafogas

o Kiszolgáló infrastruktúra 
 Társalgó, klubszoba

• min. alapterület 20 m2 de 0,25 m2/fő
• felszereltsége, bútorozás

o asztalok, támlás székek, polcos szekrény,
ruhafogas, TV-asztal, szemétkosár

 Olvasó, könyvtár
• felszereltsége, bútorozás

o folyóiratpolc vagy -szekrény, zárható
könyvszekrény, olvasóasztalok, támlás székek és
könnyűfotelek, ruhafogas, szemétkosár,
olvasólámpa

 Igazgatói iroda
• min. 12 m2 + mosdó, melegburkolat
• felszereltsége, bútorozás

o 1 db íróasztal, társalgóasztal, kárpitozott szék,
kétajtós szekrény, szemétkosár, fogas, 2 db
könnyűfotel

 Gondnoki iroda
• min 12 m2 + mosdó, melegburkolat
• felszereltsége, bútorozás

o 1 db íróasztal, társalgóasztal, kárpitozott szék,
kétajtós szekrény, szemétkosár, fogas, 2 db
könnyűfotel

 Önkormányzati iroda (a kollégiumi bizottság(ok) részére)
• min 12 m2 + mosdó, melegburkolat
• felszereltsége, bútorozás
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o 1 db íróasztal, társalgóasztal, kárpitozott szék,
kétajtós szekrény, szemétkosár, fogas, 2 db
könnyűfotel 

 Nevelői szoba
• min. 18 m2, 300 férőhelyig minimálisan 1 
• felszereltsége, bútorozás

o 1 db ágy, vagy heverő, szekrény, íróasztal, szék,
dohányzóasztal, asztali olvasólámpa, éjjeliszekrény,
szemétkosár és 1-2 db könnyűfotel

 Porta, ill. kapusfülke
• min 15,0 m2, főbejárat mellett, kapucsengővel,

főkapcsolótáblával és fogyasztásmérőkkel ellátva
• felszereltsége, bútorozás

o 1 db beépített kétajtós szekrény, asztal, szék,
kulcstartó tábla, fogas, óra, szemétkosár

 Csomagtároló
• min. 6 m2, a kapusfülke mellett
• felszereltsége, bútorozás

o kezelőasztal, szék, tárolópolcok
 Mosdó-zuhanyozó, fürdőszoba (folyamatos hideg-meleg

vízellátással)
• 5 személyenként 1 mosdó
• min. 10 személyenként 1 zuhanyzó
• betegszobákhoz 1 zuhanyozó mosdóval
• felszereltsége, bútorozás

o ülőzsámolyok, műanyag lábrács, fogasok,
szappantartó, törölközőtartó, tükrök

 WC
• 10 lány számára 1 WC
• 15 fiú számára 1 WC, 2 vizeldecsésze
• felszereltsége, bútorozás

o ajtó belső oldalán ruhaakasztó horog, WC-papír
tartó, WC-kefe

 Konyha, ételmelegítő
• min. 6 m2

• felszereltsége, bútorozás
o konyhabútor, tároló-, főző- és mosogatórésszel,

asztal, lerakópolc, étkezőasztal, 2-3 db szék,
hulladékgyűjtő

o megfelelő térfogatú hűtőszekrény (amennyiben
nem alapfelszereltség a szobákban)

 Mosóhelyiség
• min. 6 m2, 0,12 m2/fő
• felszereltsége, bútorozás

o mosógép, asztal, lerakópolc, székek,
 Szárító-vasaló szoba

• min. 6 m2, 0,12 m2/fő
• felszereltsége, bútorozás
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o vasalóállványok, asztal, lerakópolc, székek, fregoli,
vasaló

 Személyzeti öltöző és vizesblokk
• személyzeti létszámtól függően, az üzemi öltözők,

mosdók, WC-k előírásai szerint
• felszereltsége, bútorozás

o öltözőszekrény/fő, asztal, székek, szemétkosár
 Hőközpont, kazánház és kapcsolódó helyiségek

• az energiahordozóktól függően a vonatkozó előírások
szerint

 Raktárhelyiségek
• külön helyiséget igényel a tiszta- és szennyesruha-raktár;

javítandó bútorok raktára; szerszámkamra stb.
• felszereltsége, bútorozás

o szekrények, polcok, tárolóállványok
 Szeméttároló

• előírt alapterületnél min. 2 m2, a gazdasági bejárat mellett
• felszereltsége, bútorozás

o szeméttároló edények
 Takarítóeszköz-kamra v.-szekrény

• min. 1 m2 minden szinten kötelező, a takarítószereknek
külön polccal

• felszereltsége, bútorozás
o tárolóállvány, polcok

 Bejárati szélfogó
• vonatkozó előírások szerint

 Előcsarnok
• min. 0,15 m2/fő

 Lépcsőház
• karszélessége min. 1,5 m

 Folyosó
• vonatkozó előírások szerint

o Fűtés
 Biztosítandó minimális hőmérsékletek

• Betegszoba és elkülönítő, orvosi rendelő, orvosi váró,
mosdók, WC-k, fürdőszobák, zuhanyozó, személyzeti
öltöző

o +22 0C
• Hálószoba, tanulószoba, irodák stb.

o +20 0C
• Ételmelegítő helyiség, barkácsoló-, karbantartó műhelyek

stb.
o +18 0C

• Bejárati előcsarnok, lépcsőház, folyosó stb.
o +16 0C

o Mesterséges világítás (az értékek izzólámpás lámpatestekre
vonatkoznak, fénycsöves világításnál a kétszeresét kell figyelembe
venni)
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• Tanulószoba, olvasó, orvosi rendelő
o 200 lux

• Hálószoba, betegszoba, ételmelegítő, irodák, karbantartó
műhely stb.

o 150 lux
• Orvosi váró, mosdó, WC, fürdőszoba

o 100 lux
• Folyosó

o 50 lux
• Raktárhelyiségek, tárolóhelyiségek

o 25 lux
o Dohányzóhelyiség biztosítása a nemdohányzók védelméről és a

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
szóló 1999. évi XLII. törvény előírásainak megfelelően

o 
• Sportolási, kulturális és egyéb szolgáltatások igénybevételi

lehetőségének megteremtése
 Külső-belső sportolási lehetőségek biztosítása

• Kommunikációs feltételek
o Internet: legalább egy internet-hozzáférési lehetőség a folyamatos

használathoz szükséges sávszélesség biztosításával
o Telefon: 100 hallgatónként legalább egy telefonálási lehetőség (az

intézményből kifelé), 500 fő felett belső telefonos hálózat minden szoba
bekötésével

o TV: 100 hallgatónként legalább egy

• Kollégiumpolitika elemei
o Humán infrastruktúra

 Kollégiumi nevelőtanár/hallgató arány: 300 hallgatónként
legalább egy kollégiumi nevelőtanár

 Kollégiumi nevelőtanárok képzettsége (legalább egy tanár
rendelkezzen pedagógiai szakképesítéssel)

o Önkormányzati munka
 Képviselő/hallgató arány min. 1/100
 Szervezeti és működési szabályzat megléte, és a szabályzatnak

megfelelő működés
 A vezetőtestület legalább havonkénti ülésezése
 Az ülésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése és

megőrzése

Az intézmények által a kollégiumi alapszolgáltatás keretében kötelezően biztosítandó
eszközök és lehetőségek az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet melléklete alapján:

a) ágy 
b) asztal, szék, ruhásszekrény,
c) paplan, párna,
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d) fürdőhelyiségek, illemhelyek,
e) évi két alkalommal a kollégium épületének nagytakarítása,
f) évi egy alkalommal az egészségügyi helyiségek egészségügyi

festése,
g) szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az épület

rovar- és kártevő-mentesítése,
h) hűtőgéphasználat,
i) hideg- és melegvíz-használati lehetőség,
j) főzési és ételmelegítési lehetőség,
k) tanulószoba,
l) elektromos áram és fűtési idényben (a távfűtésre vonatkozó helyi

szabályozás szerinti mértékű) fűtés,
m) mosási és vasalási lehetőség,
n) kollégiumonként legalább egy internetes hozzáférési lehetőség,
o) a hallgatók ki- és beléptetésekor a szükséges ellenőrzéseket

elvégző éjjeli-nappali portaszolgálat vagy beléptető rendszer,
p) közös használatú helyiségek takarítása
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1.3. KOLLÉGIUM (***)

• Kollégiumok:
A szállásbiztosítás mellett működnek a kollégiumi demokrácia
intézményei, rendelkeznek önkormányzattal, a közösség képes értékek
teremtésére, amelyek a kollégium lakói és sok esetben a nem bentlakók
által is igénybe vehető szolgáltatásokban mutatkoznak meg. A magas
színtű szakmai munkához szüksége feltételeknek minimálisan 50%-át
teljesíti (Kollégium **** szint). 

Üzemeltetés jellegzetessége:
A bentlakók számára lakó- és életteret, tanulási, művelődési és sportlehetőséget
biztosít. Bizonyos funkciókat (pl. étkezés, tanulás, sport stb.) részben vagy egészben
a kapcsolódó tanintézet is teljesíthet, amennyiben a feltételek megvannak, és az
utazás nem ró aránytalanul nagy terhet a bentlakókra. 

Minimális feltételek:

• Elhelyezkedés
o Mentes a bentlakók nyugalmát és egészségét zavaró, illetve

veszélyeztető hatásoktól (zajt, levegőszennyezést stb. okozó
létesítményektől való min. 100 m-es, főútvonaltó min. 50 m-es
távolság) (nem minimális feltétel)

o Előnyös a zöldövezeti elhelyezkedés (nem minimális feltétel)

• Műszaki infrastruktúra, szabványban előírt kötelező elemek és
minőségűk

o Hálószobák (max. háromágyas szobák)
 ha a szobában tanulóhelyek vannak, és a szobák 2-3

férőhelyesek, min. 6,3 m2/fő, műszaki képzésnél min. 7,0 m2/fő,
ha a szobában nincs tanulóhely, min. 5,5 m2/fő 

 felszereltsége, bútorozás
• 90x200 cm méretű ágy, 60x60 cm méretű beépített

szekrény, 65x100x76 cm fiókos asztal, szék, polc, asztali
lámpa a lakók számának megfelelően, 1 db ruhafogas,
szemétkosár

o Vendégszoba min. egy
 mellékhelyiségekkel együtt min. 16m2, kétágyas megoldásban

előtérrel, zuhanyzóval, mosdóval
 felszereltsége, bútorozás

• 2 db 95x200 cm méretű ágy vagy heverő, éjjeliszekrény,
vagy polc, olvasólámpa, támlás szék vagy könnyűfotel,
ruhafogas, szemétkosár, 1 db szekrény, dohányzóasztal

o Tanulószoba v. szemináriumi szoba, min. 100 hallgatónként egy
 min. alapterület 1,8 m2/fő, műszaki képzésnél 2,4 m2/fő
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 ha a hálószobában nincs tanulóhely, a teljes létszámra kell
tanulószobákat kialakítani legalább 1,5 m2/fő alapterülettel

 felszereltsége, bútorozás
• 100x65 cm méretű asztal/fő, fejenként 1 db szék, 1 db

falitábla, szemétkosár
o Betegszoba és elkülönítő

 min. az összlétszám 2,5%-ára esően
 felszereltsége, bútorozás

• 2 db 90x200 cm méretű ágy, éjjeliszekrény, olvasólámpa,
szék, 1 db 120x60 cm méretű beépített szekrény, asztal,
ruhafogas, szemétkosár

 Ételmelegítő és tálaló a betegszobához
• min. 4 m2

• felszereltsége, bútorozás
o konyhabútor, tároló-, főző- és mosogatórésszel,

kerekes tálalókocsi, tálalóasztal vagy polc,
szemétvödör, 2 db ülőke

o Orvosi rendelő (100 főt meghaladó létszámnál kötelező)
 min. 12,0 m2 

 felszereltsége, bútorozás
• 1 db íróasztal, orvosi támlás szék, műszerszekrény,

gyógyszerszekrény, polcos szekrény, heverő, ruhafogas,
lábpedálos szemétgyűjtő, 2 db szék

o Orvosi váró (200 főt meghaladó létszámnál kötelező)
 min. 6,0 m2

 felszereltsége, bútorozás
• várópadok vagy székek, ruhafogas

o Kiszolgáló infrastruktúra 
 Társalgó, klubszoba

• min. alapterület 20 m2, de 0,25 m2/fő
• felszereltsége, bútorozás

o asztalok, támlás székek, polcos szekrény,
ruhafogas, TV-asztal, szemétkosár

 Olvasó, könyvtár
• felszereltsége, bútorozás

o folyóiratpolc, vagy -szekrény, zárható
könyvszekrény, olvasóasztalok, támlás székek és
könnyűfotelek, ruhafogas, szemétkosár,
olvasólámpa

 Igazgatói iroda
• min. 12m2 + mosdó, melegburkolat
• felszereltsége, bútorozás

o 1 db íróasztal, társalgóasztal, kárpitozott szék,
kétajtós szekrény, szemétkosár, fogas, 2 db
könnyűfotel

 Gondnoki iroda
• min 12 m2 + mosdó, melegburkolat
• felszereltsége, bútorozás



Kollégiumi akkreditáció tervezet

Készült a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány megbízásából 19/44

o 1 db íróasztal, társalgóasztal, kárpitozott szék,
kétajtós szekrény, szemétkosár, fogas, 2 db
könnyűfotel

 Önkormányzati iroda (a kollégiumi bizottság(ok) részére)
• min 12 m2 + mosdó, melegburkolat
• felszereltsége, bútorozás

o 1 db íróasztal, társalgóasztal, kárpitozott szék,
kétajtós szekrény, szemétkosár, fogas, 2 db
könnyűfotel 

 Nevelői szoba
• min. 18 m2, 300 férőhelyre minimálisan egy
• felszereltsége, bútorozás

o 1 db ágy vagy heverő, szekrény, íróasztal, szék,
dohányzóasztal, asztali olvasólámpa, éjjeliszekrény,
szemétkosár és 1-2 db könnyűfotel

 Porta, ill. kapusfülke
• min 15,0 m2, főbejárat mellett, kapucsengővel,

főkapcsolótáblával és fogyasztásmérőkkel ellátva
• felszereltsége, bútorozás

o 1 db beépített kétajtós szekrény, asztal, szék,
kulcstartó tábla, fogas, óra, szemétkosár

 Csomagtároló
• min. 6 m2, a kapusfülke mellett
• felszereltsége, bútorozás

o kezelőasztal, szék, tárolópolcok
 Mosdó-zuhanyzó, fürdőszoba (folyamatos hideg-meleg

vízellátással)
• 5 személyenként 1 mosdó
• min. 8 személyenként 1 zuhanyzó
• betegszobákhoz 1 zuhanyzó mosdóval
• felszereltsége, bútorozás

o ülőzsámolyok, műanyag lábrács, fogasok,
szappantartó, törölközőtartó, tükrök

 WC
• 10 lány számára 1 WC
• 15 fiú számára 1 WC, 2 vizeldecsésze
• felszereltsége, bútorozás

o ajtó belső oldalán ruhaakasztó horog, WC-papír
tartó, WC-kefe

 Konyha, ételmelegítő
• min. 6 m2

• felszereltsége, bútorozás
o konyhabútor, tároló-, főző- és mosogatórésszel,

asztal, lerakópolc, étkezőasztal, 2-3 db szék,
hulladékgyűjtő

o megfelelő térfogatú hűtőszekrény (amennyiben
nem alapfelszereltség a szobákban)

 Mosóhelyiség
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• min. 6 m2, 0,12 m2/fő
• felszereltsége, bútorozás

o mosógép, asztal, lerakópolc, székek,
 Szárító-vasaló szoba

• min. 6 m2, 0,12 m2/fő
• felszereltsége, bútorozás

o vasalóállványok, asztal, lerakópolc, székek, fregoli,
vasaló

 Személyzeti öltöző és vizesblokk
• személyzeti létszámtól függően, az üzemi öltözők,

mosdók, WC-k előírásai szerint
• felszereltsége, bútorozás

o öltözőszekrény/fő, asztal, székek, szemétkosár
 Hőközpont, kazánház és kapcsolódó helyiségek

• az energiahordozóktól függően a vonatkozó előírások
szerint

 Raktárhelyiségek
• külön helyiséget igényel a tiszta- és szennyesruha-raktár;

javítandó bútorok raktára; szerszámkamra stb.
• felszereltsége, bútorozás

o szekrények, polcok, tárolóállványok
 Szeméttároló

• előírt alapterületnél min. 2 m2, a gazdasági bejárat mellett
• felszereltsége, bútorozás

o szeméttároló edények
 Takarítóeszköz-kamra v.-szekrény

• min. 1 m2 minden szinten kötelező, a takarítószereknek
külön polccal

• felszereltsége, bútorozás
o tárolóállvány, polcok

 Bejárati szélfogó
• vonatkozó előírások szerint

 Előcsarnok
• min. 0,15 m2/fő

 Lépcsőház
• karszélessége min. 1,5 m

 Folyosó
• vonatkozó előírások szerint

o Fűtés
 Biztosítandó minimális hőmérsékletek

• Betegszoba és elkülönítő, orvosi rendelő, orvosi váró,
mosdók, WC-k, fürdőszobák, zuhanyzó, személyzeti öltöző

o +22 0C
• Hálószoba, tanulószoba, irodák stb.

o +20 0C
• Ételmelegítő helyiség, barkácsoló-, karbantartó műhelyek

stb.
o +18 0C
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• Bejárati előcsarnok, lépcsőház, folyosó stb.
o +16 0C

o Mesterséges világítás (az értékek izzólámpás lámpatestekre
vonatkoznak, fénycsöves világításnál a kétszeresét kell figyelembe
venni)

• Tanulószoba, olvasó, orvosi rendelő
o 200 lux

• Hálószoba, betegszoba, ételmelegítő, irodák, karbantartó
műhely stb.

o 150 lux
• Orvosi váró, mosdó, WC, fürdőszoba

o 100 lux
• Folyosó

o 50 lux
• Raktárhelyiségek, tárolóhelyiségek

o 25 lux
o Dohányzóhelyiség biztosítása a nemdohányzók védelméről és a

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
szóló 1999. évi XLII. törvény előírásainak megfelelően

• Sportolási, kulturális és egyéb szolgáltatások igénybevételi
lehetőségének megteremtése

 Külső-belső sportolási lehetőségek biztosítása

• Kommunikációs feltételek
o Internet: 100 hallgatónként legalább egy internet-hozzáférési lehetőség

a folyamatos használathoz szükséges sávszélesség biztosításával
o Telefon: 100 hallgatónként legalább egy telefonálási lehetőség (az

intézményből kifelé), 500 fő felett belső telefonos hálózat
o TV: 100 hallgatónként legalább egy
o Audio-video stúdió: legalább egy

• Kollégiumpolitika elemei
o Humán infrastruktúra

 Kollégiumi nevelőtanár/hallgató arány: legalább 100
hallgatónként egy kollégiumi nevelőtanár

 Kollégiumi nevelőtanárok képzettsége (legalább a tanárok 20%-a
rendelkezzen pedagógiai szakképesítéssel)

o Önkormányzati munka
 Képviselő/hallgató arány min. 1/80
 Éves munkaterv alapján történő működés
 Szervezeti és működési szabályzat megléte, és a szabályzatnak

megfelelő működés
 A vezetőtestület legalább havonkénti ülésezése 
 Az ülésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése és

megőrzése 
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o Oktatómunka a kollégiumban (ezeknek B, C tárgyként való elfogadása)

• Intézményi kapcsolatrendszer
o Finanszírozás, gazdálkodás, fejlesztés feltételeinek megléte

Az intézmények által a kollégiumi alapszolgáltatás keretében kötelezően biztosítandó
eszközök és lehetőségek az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet melléklete alapján:

a) ágy 
b) asztal, szék, ruhásszekrény,
c) paplan, párna,
d) fürdőhelyiségek, illemhelyek,
e) évi két alkalommal a kollégium épületének nagytakarítása,
f) évi egy alkalommal az egészségügyi helyiségek egészségügyi

festése,
g) szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az épület

rovar- és kártevő-mentesítése,
h) hűtőgéphasználat,
i) hideg- és melegvíz-használati lehetőség,
j) főzési és ételmelegítési lehetőség,
k) tanulószoba,
l) elektromos áram és fűtési idényben (a távfűtésre vonatkozó helyi

szabályozás szerinti mértékű) fűtés,
m) mosási és vasalási lehetőség,
n) kollégiumonként legalább egy internetes hozzáférési lehetőség,
o) a hallgatók ki- és beléptetésekor a szükséges ellenőrzéseket

elvégző éjjeli-nappali portaszolgálat vagy beléptető rendszer,
p) közös használatú helyiségek takarítása

A magas színtű szakmai munkához szüksége feltételeknek minimálisan
50%-át teljesíti (Kollégium **** szint) pontozásos rendszer alapján.
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1.4. KOLLÉGIUM (****)

• Kollégiumok:
Jellemző a magas szintű szakmai, tudományos munka, a széles körű
autonómia és kiterjedt döntési hatáskörű diákönkormányzat jelenléte,
valamint alapérték az olyan oktatási, nevelési, önképzési tevékenység
és szervezeti formáinak kialakítása, amelyben a hallgató képességeinek
továbbfejlesztése és a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi
réteg nevelésének feltételei biztosítottak.

Üzemeltetés jellegzetessége:
A bentlakók számára lakó- és életteret, tanulási, művelődési és sportlehetőséget
biztosít. Magas színvonalú önkormányzatiság mellett elősegíti az értelmiségivé válás
és a társadalmi problémákra való érzékenység kialakulását a lakók számára. Bizonyos
funkciókat (pl. étkezés, tanulás, sport stb.) részben vagy egészben a kapcsolódó
tanintézet is teljesíthet, amennyiben a feltételek megvannak és az utazás nem ró
aránytalanul nagy terhet a bentlakókra.

Minimális feltételek:

• Elhelyezkedés
o Mentes a bentlakók nyugalmát és egészségét zavaró, illetve

veszélyeztető hatásoktól (zajt, levegőszennyezést stb. okozó
létesítményektől való min. 100 m-es, főútvonaltó min. 50 m-es
távolság) (nem minimális feltétel)

o Előnyös a zöldövezeti elhelyezkedés (nem minimális feltétel)

• Műszaki infrastruktúra, szabványban előírt kötelező elemek és
minőségük

o Hálószobák (max. háromágyas szobák)
 ha a szobában tanulóhelyek vannak, és a szobák 2-3

férőhelyesek, min. 6,3 m2/fő, műszaki képzésnél min. 7,0 m2/fő,
ha a szobában nincs tanulóhely, min. 5,5m2/fő 

 felszereltsége, bútorozás
• 90x200 cm méretű ágy, 60x60 cm méretű beépített

szekrény, 65x100x76 cm fiókos asztal, szék, polc, asztali
lámpa a lakók számának megfelelően, 1 db ruhafogas,
szemétkosár

o Vendégszoba min. 50 hallgatónként 1 
 mellékhelyiségekkel együtt min. 16 m2, kétágyas megoldásban

előtérrel, zuhanyzóval, mosdóval
 felszereltsége, bútorozás

• 2 db 95x200 cm méretű ágy vagy heverő, éjjeliszekrény
vagy polc, olvasólámpa, támlás szék vagy könnyűfotel,
ruhafogas, szemétkosár, 1 db szekrény, dohányzóasztal

o Tanulószoba v. szemináriumi szoba, min. 30 hallgatónként egy
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 min. alapterület 1,8 m2/fő, műszaki képzésnél 2,4 m2/fő
 ha a hálószobában nincs tanulóhely, a teljes létszámra kell

tanulószobákat kialakítani legalább 1,5 m2/fő alapterülettel
 felszereltsége, bútorozás

• 100x65 cm méretű asztal/fő, fejenként 1 db szék, 1 db
falitábla, szemétkosár

o Betegszoba és elkülönítő
 min. az összlétszám 2,5%-ára esően
 felszereltsége, bútorozás

• 2 db 90x200 cm méretű ágy, éjjeliszekrény, olvasólámpa,
szék, 1 db 120x60 cm méretű beépített szekrény, asztal,
ruhafogas, szemétkosár

 Ételmelegítő és tálaló a betegszobához
• min. 4 m2

• felszereltsége, bútorozás
o konyhabútor, tároló-, főző- és mosogatórésszel,

kerekes tálalókocsi, tálalóasztal vagy polc,
szemétvödör, 2 db ülőke

o Orvosi rendelő (100 főt meghaladó létszámnál kötelező)
 min. 12,0 m2 

 felszereltsége, bútorozás
• 1 db íróasztal, orvosi támlás szék, műszerszekrény,

gyógyszerszekrény, polcos szekrény, heverő, ruhafogas,
lábpedálos szemétgyűjtő, 2 db szék

o Orvosi váró (200 főt meghaladó létszámnál kötelező)
 min. 6,0 m2

 felszereltsége, bútorozás
• várópadok vagy székek, ruhafogas

o Kiszolgáló infrastruktúra 
 Oktatótermek

• min. alapterület 50 m2, de 0,25 m2/fő
• felszereltsége, bútorozás

o asztalok, támlás székek, polcos szekrény,
ruhafogas, tábla

 Társalgó, klubszoba
• min. alapterület 20 m2, de 0,25 m2/fő
• felszereltsége, bútorozás

o asztalok, támlás székek, polcos szekrény,
ruhafogas, TV-asztal, szemétkosár

 Olvasó, szakkönyvtár
• felszereltsége, bútorozás

o folyóiratpolc vagy -szekrény, zárható
könyvszekrény, olvasóasztalok, támlásszékek és
könnyűfotelek, ruhafogas, szemétkosár,
olvasólámpa

 Igazgatói iroda
• min. 12 m2 + mosdó, melegburkolat
• felszereltsége, bútorozás
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o 1 db íróasztal, társalgóasztal, kárpitozott szék,
kétajtós szekrény, szemétkosár, fogas, 2 db
könnyűfotel

 Gondnoki iroda
• min 12 m2 + mosdó, melegburkolat
• felszereltsége, bútorozás

o 1 db íróasztal, társalgóasztal, kárpitozott szék,
kétajtós szekrény, szemétkosár, fogas, 2 db
könnyűfotel

 Önkormányzati iroda (a kollégiumi bizottság(ok) részére)
• min 12 m2 + mosdó, melegburkolat
• felszereltsége, bútorozás

o 1 db íróasztal, társalgóasztal, kárpitozott szék,
kétajtós szekrény, szemétkosár, fogas, 2 db
könnyűfotel 

 Nevelői szoba
• min. 18 m2, 300 férőhelyre minimálisan egy
• felszereltsége, bútorozás

o 1 db ágy vagy heverő, szekrény, íróasztal, szék,
dohányzóasztal, asztali olvasólámpa, éjjeliszekrény,
szemétkosár és 1-2 db könnyűfotel

 Porta, ill. kapusfülke
• min 15,0 m2, főbejárat mellett, kapucsengővel,

főkapcsolótáblával és fogyasztásmérőkkel ellátva
• felszereltsége, bútorozás

o 1 db beépített kétajtós szekrény, asztal, szék,
kulcstartó tábla, fogas, óra, szemétkosár

 Csomagtároló
• min. 6 m2, a kapusfülke mellett
• felszereltsége, bútorozás

o kezelőasztal, szék, tárolópolcok
 Mosdó-zuhanyozó, fürdőszoba (folyamatos hideg-meleg

vízellátással)
• 5 személyenként 1 mosdó
• min. 8 személyenként 1 zuhanyozó
• betegszobákhoz 1 db zuhanyozó mosdóval
• felszereltsége, bútorozás

o ülőzsámolyok, műanyag lábrács, fogasok,
szappantartó, törölközőtartó, tükrök

 WC
• 10 lány számára 1 WC
• 15 fiú számára 1 WC, 2 vizeldecsésze
• felszereltsége, bútorozás

o ajtó belső oldalán ruhaakasztó horog, WC-papír
tartó, WC-kefe

 Konyha, ételmelegítő
• min. 6 m2

• felszereltsége, bútorozás
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o konyhabútor, tároló-, főző- és mosogatórésszel,
lerakópolc, étkezőasztal, 2-3 db szék,
hulladékgyűjtő

o megfelelő térfogatú hűtőszekrény (amennyiben
nem alapfelszereltség a szobákban)

 Mosóhelyiség
• min. 6 m2, 0,12 m2/fő
• felszereltsége, bútorozás

o mosógép, asztal, lerakópolc, székek,
 Szárító-vasaló szoba

• min. 6 m2, 0,12 m2/fő
• felszereltsége, bútorozás

o vasalóállványok, asztal, lerakópolc, székek, fregoli,
vasaló

 Személyzeti öltöző és vizesblokk
• személyzeti létszámtól függően, az üzemi öltözők,

mosdók, WC-k előírásai szerint
• felszereltsége, bútorozás

o öltözőszekrény/fő, asztal, székek, szemétkosár
 Hőközpont, kazánház és kapcsolódó helyiségek

• az energiahordozóktól függően a vonatkozó előírások
szerint

 Raktárhelyiségek
• külön helyiséget igényel a tiszta- és szennyesruha-raktár;

javítandó bútorok raktára; szerszámkamra stb.
• felszereltsége, bútorozás

o szekrények, polcok, tárolóállványok
 Szeméttároló

• előírt alapterületnél min. 2 m2, a gazdasági bejárat mellett
• felszereltsége, bútorozás

o szeméttároló edények
 Takarítóeszköz-kamra v. -szekrény

• min. 1 m2, minden szinten kötelező, a takarítószereknek
külön polccal

• felszereltsége, bútorozás
o tárolóállvány, polcok

 Bejárati szélfogó
• vonatkozó előírások szerint

 Előcsarnok
• min. 0,15 m2/fő

 Lépcsőház
• karszélessége min. 1,5 m

 Folyosó
• vonatkozó előírások szerint

o Fűtés
 Biztosítandó minimális hőmérsékletek

Betegszoba és elkülönítő, orvosi rendelő, orvosi váró,
mosdók, WC-k, fürdőszobák, zuhanyozó, személyzeti öltöző
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o +22 0C
• Hálószoba, tanulószoba, irodák stb.

o +20 0C
• Ételmelegítő helyiség, barkácsoló-, karbantartó műhelyek

stb.
o +18 0C

• Bejárati előcsarnok, lépcsőház, folyosó stb.
o +16 0C

o Mesterséges világítás (az értékek izzólámpás lámpatestekre
vonatkoznak, fénycsöves világításnál a kétszeresét kell figyelembe
venni)

• Tanulószoba, olvasó, orvosi rendelő
o 200 lux

• Hálószoba, betegszoba, ételmelegítő, irodák, karbantartó
műhely stb.

o 150 lux
• Orvosi váró, mosdó, WC, fürdőszoba

o 100 lux
• Folyosó

o 50 lux
• Raktárhelyiségek, tárlóhelyiségek

o 25 lux
o Dohányzóhelyiség biztosítása a nemdohányzók védelméről és a

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
szóló 1999. évi XLII. törvény előírásainak megfelelően

• Sportolási, kulturális és egyéb szolgáltatások igénybevételi
lehetőségének megteremtése

 A hallgatói létszámnak megfelelő külső-belső sportolási
lehetőségek biztosítása

• Kommunikációs feltételek
o Internet: szobánként legalább egy internet-hozzáférési lehetőség a

folyamatos használathoz szükséges sávszélesség biztosításával
o Telefon: szobánként legalább egy telefonálási lehetőség (az

intézményből kifelé), 500 fő felett belső telefonos hálózat
o TV: szobánként legalább egy
o Audio-video stúdió: legalább egy

• Kollégiumpolitika elemei
o Humán infrastruktúra

 Kollégiumi nevelőtanár/hallgató arány: legalább 25 hallgatónként
egy kollégiumi nevelőtanár

 Kollégiumi nevelőtanárok képzettsége (legalább a tanárok 20%-a
rendelkezzen pedagógiai szakképesítéssel)
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o Önkormányzati munka
 Képviselő/hallgató arány min. 1/20
 Éves munkaterv alapján történő működés
 Szervezeti és működési szabályzat megléte, és a szabályzatnak

megfelelő működés
 A vezetőtestület legalább havonkénti ülésezése 
 Az ülésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése és

megőrzése 
o Oktatómunka a kollégiumban (az oktatott tárgyak B, C tárgyként való

elfogadása)

• Intézményi kapcsolatrendszer
o Finanszírozás, gazdálkodás, fejlesztés feltételeinek megléte

Az intézmények által a kollégiumi alapszolgáltatás keretében kötelezően biztosítandó
eszközök és lehetőségek az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet melléklete alapján:

a) ágy 
b) asztal, szék, ruhásszekrény,
c) paplan, párna,
d) fürdőhelyiségek, illemhelyek,
e) évi két alkalommal a kollégium épületének nagytakarítása,
f) évi egy alkalommal az egészségügyi helyiségek egészségügyi

festése,
g) szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az épület

rovar- és kártevő-mentesítése,
h) hűtőgéphasználat,
i) hideg- és melegvíz-használati lehetőség,
j) főzési és ételmelegítési lehetőség,
k) tanulószoba,
l) elektromos áram és fűtési idényben (a távfűtésre vonatkozó helyi

szabályozás szerinti mértékű) fűtés,
m) mosási és vasalási lehetőség,
n) kollégiumonként legalább egy internetes hozzáférési lehetőség,
o) a hallgatók ki- és beléptetésekor a szükséges ellenőrzéseket

elvégző éjjeli-nappali portaszolgálat vagy beléptető rendszer,
p) közös használatú helyiségek takarítása

A magas színtű szakmai munkához szükséges feltételek:
1. Hallgatók szakmai aktivitása

a. szakkörök, tanulókörök, szakmai rendezvények működéséhez a
feltételek biztosítása
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2. Oktatók minősítése
a. oktatóminősítő rendszer működtetése
b. oktatók 50%-a rendelkezzen tudományos fokozattal 

3. Nemzetközi kapcsolatok
a. szerződéses megállapodások nemzetközi szervezetekkel, külföldi

kutatóintézetekkel és oktatási intézményekkel 
b. hallgatócserék, közös projektek

4. Tudományos tevékenység
a. kutatási projektek megvalósult eredményei

5. Felvételi kritériumrendszer
a. a kollégium céljainak megfelelő magas szintű felvételi rendszer pontos

előírásokkal és a szabályok betartását ellenőrző monitoring rendszerrel

6. A szakmai munka (képzés, tevékenység) interdiszciplináris jellege
a. több tudományterülethez kapcsolódó programok megvalósítása,

összekapcsolása történjen meg

7. Kollégiumi együttműködés
a. szerződéses megállapodások kollégiumokkal (szakkollégiumokkal)
b. hallgatócserék, közös projektek, (szakmai, kulturális és sport-)

programok

8. Szervezettség, intézményi szabályozottság
a. a kollégium pontos normák szerinti működtetése mind oktatási mind

szervezési, működtetési kérdésekben

9. Egy hallgatóra jutó képzések (kurzusok, órák száma)
a. a kreditjogszabályokban előírtaknak megfelelően  elismerhetőek

legyenek a különböző képzésekben hallgatott tantárgyak,
megszerezhető legyen 5-10 kreditpont/félév

10. Hallgatók egyetemi tanulmányi átlaga (irányadó átlaghoz képest)
a. az átlagos tanulmányi átlagot meghaladó szintű legyen

11. Kiadványok folyamatos megjelenése és elérhetőségük megteremtése
a. jegyzetek, oktatócsomagok
b. kutatási jelentések, tanulmányok
c. folyóiratok, heti v. havi lapok
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2. Az akkreditáció során vizsgálandó területek

1. KOLLÉGIUMPOLITIKA 

2. HUMÁN INFRASTRUKTÚRA – IRÁNYÍTÁSI MECHANIZMUS 

3. GAZDÁLKODÁS

4. ÖNKORMÁNYZAT – KOLLÉGIUMI ALKOTMÁNYOSSÁG 

5. MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA ÁLLAPOTA 

6. SZOLGÁLTATÁSOK

7. SZAKMAI, KULTURÁLIS, SPORT- ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK – HALLGATÓI
AKTIVITÁS   

2.1. KOLLÉGIUMPOLITIKA

KÖVETELMÉNYEK:
ÖNÁLLÓ KONCEPCIÓALKOTÁS KÉPESSÉGE – JÖVŐKÉP LÉTE
INTÉZMÉNYI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS KÉPESSÉGE ÉS AKARATA – 
ÖNMENEDZSELÉS
ÖNÁLLÓ KOLLÉGIUMI FELVÉTELI POLITIKA
KOLLÉGIUMI MINŐSÉGPOLITIKA LÉTE, IGÉNYE

Értékelési szempontok:
2.1.1. Jövőkép, küldetésnyilatkozat léte, kidolgozottsága
2.1.2. Fejlesztési stratégia léte:

- a fenntartó intézmény fejlesztési szándékai, elképzelései:
= megjelenésük az intézményi fejlesztési tervben (IDP),
= infrastrukturális fejlesztések,
= humánerőforrás-fejlesztések,
= szakmai munka színvonalának fejlesztése,

- a kollégiumi vezetés fejlesztési elképzelései:
= infrastrukturális területen,
= szakmai munka területén,
= minőségpolitika területén,

- a fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében tett intézményi és 
kollégiumi lépések.

2.1.3. Önálló, differenciált kollégiumi felvételi politika, a felvételi eljárás
lebonyolításának személyi, tárgyi, informatikai feltételei
2.1.4. Elképzelések és tettek a férőhelygondok, lakhatási problémák megoldása
érdekében
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2.1.5. Szerepvállalás a fenntartó intézményhez (karhoz) tartozó kollégiumok közötti
kooperáció, együttműködés kialakításában, fejlesztésében (kollégiumi integráció)
2.1.6. Egyedi kollégiumi arculat kialakításának szándéka – public relations az
intézményen belül és kívül 

2.2. HUMÁN INFRASTRUKTÚRA – IRÁNYÍTÁSI MECHANIZMUS

KÖVETELMÉNYEK:
DEMOKRATIKUS HUMÁNERŐFORRÁS-POLITIKA
SZAKMAI-PEDAGÓGIAI ÉS VEZETŐI FELKÉSZÜLTSÉG
HATÉKONY DÖNTÉSHOZATALI MECHANIZMUSOK
OPTIMÁLIS ADMINISZTRÁCIÓS ÉS INFORMATIKAI HÁTTÉR

Értékelési szempontok:
2.2.1. A kollégium humán infrastruktúrájának értékelése:

- szakmailag-pedagógiailag képzett tanári gárda,
- megfelelő képzettségű gazdasági-pénzügyi ügyintéző személyzet,
- megfelelő létszámú technikai személyzet.

2.2.2. Kollégiumi humánpolitika jellemzése:
- stabilitás-fluktuáció,
- a kollégiumi kollektíva (vezetés) kohéziója, „cégtudat” léte.

2.2.3. A vezetők (igazgató, igazgatóhelyettes, kollégiumi nevelőtanár)
kiválasztásának mechanizmusa:

- kinevezési eljárás nyilvánossága,
- hallgatói vélemények megjelenítése,
- szakmai-szakmapolitikai szempontok érvényesülése.

2.2.4. Kollégiumi vezetők tevékenységének szakmai értékelése:
- intézményi (kari) értékelés,
- hallgatói értékelés,
- szakmai teljesítmény elismerése – jutalmazás.

2.2.5. Kollégiumi vezetők részvétele szakmai képzéseken, fórumokon
2.2.6. Szempontok a kollégiumi döntési-irányítási mechanizmus értékeléséhez:

- megfelelő döntési szintek – vezetési szintek struktúrája,
- a döntések végrehajtásának hatékonysága,
- az önkormányzat részvétele a döntésekben,
- a döntéshozatal tárgyi-szervezeti feltételei.

2.3. GAZDÁLKODÁS

KÖVETELMÉNYEK:
ÖNÁLLÓSÁG – GAZDÁLKODÁSI SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG

   HATÉKONYSÁG – CÉLSZERŰ ÉS HASZNOS KÖLTSÉGFELHASZNÁLÁS
BEVÉTELI FORRÁSOK OPTIMÁLIS KIAKNÁZÁSA –  ALTERNATÍV PÉNZÜGYI 
FORRÁSOK FELKUTATÁSA
ÉSSZERŰ TAKARÉKOSSÁG
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ÁTLÁTHATÓSÁG – KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁNAK NYILVÁNOSSÁGA

Értékelési szempontok:
2.3.1. A kollégium – fenntartó intézményéhez viszonyított – gazdálkodási
önállóságának foka
2.3.2. A kollégium bevételeinek és kiadásainak kimutathatósága
2.3.3. A fenntartó intézmény által – a kollégiumi költségvetési normatíván és az
átengedett saját bevételeken felül – biztosított források aránya az összes ráfordításon
belül 
2.3.4. A kollégium saját bevételi forrásai:

- saját bevételi források típusai, az adódó bevételszerzési lehetőségek 
kihasználása,
- a bevételszerzés jogi feltételei (szerződéskötés, pénzügyi-adóügyi bonyolítás;
stb.),
- a saját bevételek kollégiumi felhasználásának lehetősége.

2.3.5. Kiegészítő pénzforrások léte, felkutatása:
- kollégiumi alapítvány, társadalmi szervezet (egyesület, szakmai szervezet),
- pályázati aktivitás és eredményesség,
- tartós vagy alkalmi szponzorok („foundrising”).

2.3.6. Takarékosságra törekvés (önköltség ésszerű csökkentése):
- takarékosságra ösztönző módszerek, technikák,
- anyag-, költség- és energiatakarékos eszközök, ilyen célú fejlesztések.

2.4. ÖNKORMÁNYZAT – KOLLÉGIUMI ALKOTMÁNYOSSÁG

KÖVETELMÉNYEK:
AUTONÓMIA – ÖNIGAZGATÁS – FELELŐSSÉG
DEMOKRATIKUS KONFLIKTUSKEZELÉS – TOLERANCIA
ÖNÁLLÓ PROBLÉMAMEGOLDÁS – KOOPERÁCIÓ
DEMOKRATIKUS ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS – DÖNTÉSI RÉSZVÉTELI IGÉNY
DEMOKRATIKUS KOMMUNIKÁCIÓS ÉS VITAKULTÚRA ELSAJÁTÍTÁSA
POZITÍV KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK ÉS NORMÁK ELTERJESZTÉSE

Az önkormányzati munka minimumfeltételeit a vonatkozó fejezet (Kollégiumi típusok
meghatározása) tartalmazza.

2.4.1. A „ KOLLÉGIUMI JOGÁLLAMISÁG” legfontosabb értékelési szempontjai:
• a kollégium szervezeti és működési rendjét szabályozó nyilvános statútum,
• önálló státus a fenntartó intézményen belül,
• a legfontosabb kollégiumi viszonyok megfelelő mélységű szabályozottsága:

- vezető testületek, fórumok választása, összetétele,
- vezető testületek, testületi vezetők feladat- és hatásköre (jogosítványai), 
- testületek, fórumok ügyrendje,
- kollégiumi állami vezető(k) és kollégiumi önkormányzat viszonya,
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- intézményi (kari) állami vezető(k) és kollégiumi önkormányzat viszonya,
- kollégiumi önkormányzat és intézményi (kari) hallgatói önkormányzat 
viszonya.

2.4.2. A kollégiumi önkormányzati testületek:
- választási módjuk,
- választási ciklusok,
- testületi tagok leváltása, visszahívása,
- testületek kiegészítése (kooptálás).

2.4.3. Kollégiumigazgató, kollégiumi tanárok helye, szerepe a kollégiumi
önkormányzatban
2.4.4. Legfontosabb kollégiumi önkormányzati jogosítványok
2.4.5. A kollégiumi önkormányzat nevesített jogosítványai az igazgató, kollégiumi
tanárok kinevezésében 
2.4.6. Törvényességi felügyelet gyakorlása az önkormányzat felett – a törvényességi
felügyelet tartalma
2.4.7. A kollégium, illetve a kollégiumi önkormányzat képviselete az intézményi (kari)
tanácsokban:

- a képviselet formája,
- a képviselet hatékonysága (érdekérvényesítési képesség).

2.4.8. Hallgatói igény- és elégedettségmérés  –  visszacsatolás:
- a kollégiumi közvéleményt feltáró, tesztelő módszerek,
- az önkormányzat döntéseit, munkáját megismertető megfelelő információs 
eszközök, módszerek. 

2.4.9. Diákvezető-képzés a kollégiumban és azon kívül (pl.: HÖK, HÖOK, FEKOSZ;
stb.)
2.4.10. Kapcsolatok helyi, regionális vagy országos, esetleg külföldi szakmai,
érdekképviseleti szervezetekkel, társkollégiumokkal
2.4.11. A kollégium diák-, illetve oktatói vezetők tisztségei országos vagy regionális
szakmai szervezetekben, felsőoktatási szakmai kitüntetések, elismerések
2.4.12. Önkormányzati testületek, fórumok munkájának, tevékenységének
dokumentálása, archiválása

2.5. MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA ÁLLAPOTA

A műszaki infrastruktúra minimális feltételeit és szabványokban előírt kötelező
elemeit a vonatkozó fejezet (Kollégiumi típusok meghatározása) tartalmazza. E
pontban az infrastruktúra állapotának vizsgálatához adunk értékelési szempontokat.

KÖVETELMÉNYEK:
A KOLLÉGIUMI INGATLANOK MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK ÉS ÜZEMELTETÉSI 
KÖLTSÉGEINEK NAPRAKÉSZ ISMERETE
TERVSZERŰ ÉS FOLYAMATOS FELÚJÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK, FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGLÉTE
ELÉGSÉGES PÉNZÜGYI FORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA
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Értékelési szempontok:
2.5.1. Az épület, épületszerkezetek , gépészeti rendszer általános állapota 
2.5.2. Közüzemi rendszer működése:

- a közüzemi rendszer műszaki állapota,
- a közüzemi rendszer fogyasztásának mérhetősége.
Elemei:

- villamosáram-szolgáltatás,
- fűtés, használati meleg víz,
- hidegvíz- és csatorna-szolgáltatás,
- egyéb közüzemi rendszer:

= szellőztető rendszer,
= televízió-rádió-antenna rendszer,
= telefon, lift, egyéb.

2.5.3. Karbantartás:
- folyamatossága,
- személyi feltételei,
- szakmai-műszaki, pénzügyi feladatainak bonyolítása,
- pénzügyi forrásai.

2.5.4. Felújítás: 
- szakmai-műszaki, pénzügyi feladatainak bonyolítása,
- pénzügyi forrásai,
- felújításra szoruló épületrészek, rendszerek a kollégiumban: 
   pl.: - gépészeti rendszer,

- víz- és csatornahálózat,
- villamosáram-hálózat,
- fűtési rendszer,
- liftrendszer,
- épületstatikai szerkezeti elemek:

= tartók,
= födémek,

- külső homlokzat, külső falak,
- belső burkolatok,
- belsőhelyiség-kialakítás; stb.

2.6. SZOLGÁLTATÁSOK 

KÖVETELMÉNYEK:
A SZOLGÁLTATÓ ÉS FELHASZNÁLÓ FELISMERÉSE – VISZONYUK 
MEGHATÁROZÁSA
MEGFELELŐ MINŐSÉG BIZTOSÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE
SZOLGÁLTATÁSOK BIZTONSÁGOS FINANSZÍROZÁSA
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Értékelési szempontok:
2.6.1. Az alapszolgáltatásokon [51/2002. (III. 26.) Korm. rend., MK: 39; lásd:
Kollégiumi típusok c. fejezet] felül biztosított kollégiumi szolgáltatások; díjuk,
minőségük és az igénybe vevők köre

2.6.1.1. A bentlakáshoz kapcsolódó, komfortfokozatot növelő infrastrukturális
szolgáltatások (pl.: bútorok, használati eszközök, közösségi helyiségek,
humánerőforrás-szolgáltatások [takarítás, mosás, karbantartás, étkeztetés, recepciós
szolgáltatások]; stb.)
2.6.1.2. Egészségügyi, mentálhigiénés szolgáltatások (pl.: orvosi-fogorvosi
ellátás, pszichológiai-pszichiátriai szolgálat; stb.)
2.6.1.3. Sportszolgáltatások (pl.: sportpálya, kondi- vagy tornaterem, szauna,
szolárium, sporteszközök kölcsönzése, edzések, sporttanfolyamok; stb.)
2.6.1.4. Informatikai és tömegkommunikációs szolgáltatások (pl.: internet,
tanulóközpontok, stúdió, zártláncú audio-video hálózat, televízió-rádió-antenna
hálózat, telefonhálózat, fax, fénymásolás, számítógépes nyomtatás; stb.)
2.6.1.5. Kulturális, közösségfejlesztő és szabadidős szolgáltatások (pl.:
könyvtár, videotár, színházterem, zenekari és egyéni zenei próbaterem,
rendezvényterem, klub, kulturális és szabadidős rendezvények; stb.) 
2.6.1.6. Szakmai szolgáltatások (pl.: szakmai kurzusok, tanfolyamok,
továbbképzések, nyelvórák, szakmai kirándulások, utazások; stb. )
2.6.1.7. Információs szolgáltatások és humántanácsadás (pl.: információs
kiadványok és műsorok, jogi tanácsadás, jogsegély, munkavállalást, vállalkozásba
való bekapcsolódást segítő szolgáltatások; stb.)

2.6.2. A szolgáltatások iránti igényt és a szolgáltatási színvonalat folyamatosan
felmérő, tesztelő rendszer, mechanizmus működése
2.6.3. A kollégiumi díj és részösszegei

2.7. SZAKMAI, KULTURÁLIS, SPORT- ÉS SZABADIDŐS
TEVÉKENYSÉGEK – HALLGATÓI AKTIVITÁS

KÖVETELMÉNYEK:
ÖNTEVÉKENYSÉG – SZERVEZŐKÉSZSÉG
SOKSZÍNŰSÉG – NYITOTTSÁG
MULTIKULTURALITÁS – INTERDISZCIPLINARITÁS
KÉSZSÉGFEJLESZTÉS
TEHETSÉGGONDOZÁS – SZAKMAI MENEDZSELÉS
SZAKMAI MŰHELYMUNKA
A SZAKMA TÁRSADALMI BEÁGYZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS – POZITÍV ÉLETMÓDMINTÁK
DIÁKHAGYOMÁNY-ŐRZÉS

Értékelési szempontok:
2.7.1. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG
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2.7.1.1. A hallgatók szakmai aktivitásának értékelése
- működő szakmai körök, klubok száma, résztvevők köre,
- dokumentálható kollégiumi szakmai rendezvények, kurzusok, szakmai 
projektek száma,
- a fenntartó intézmény (kar) által kreditpontokkal elismert kollégiumi elméleti 
és gyakorlati órák száma,
- OTDK-ra nevezett dolgozatok száma, OTDK-díjak, helyezések,
- részvétel hazai és külföldi kollégiumi-szakkollégiumi rendezvényeken,
- kollégiumi szakmai-tudományos kapcsolatok,
- kiadványok, publikációk, oktatócsomagok száma,
- szakmai elismerések, kitüntetések,
- szakmai teljesítmény (tanulmányi átlag, tudományos teljesítmény) súlya a 
kollégiumi felvételi rendszerben – szakmai preferenciák érvényesülése.

2.7.1.2. Szakmai tevékenységek módszertana:
- tervezett egyéni és csoportmunka:

= tutorális képzés,
= intenzív kiscsoportos műhelymunka (TDK-munkaformák):

- készségfejlesztés,
- tehetségmenedzselés,
- iskolateremtés,

- alkotó oktató-hallgató viszony:
= egyetemi-főiskolai oktatók aktív részvétele a kollégiumi szakmai 
munkában:

- kurzusok, tanfolyamok vezetése,
- szakmai menedzselés,
- értékelés, orientálás,

= a szakmai munkában részt vevő hallgatók és oktatók 
teljesítményének rendszeres és szabályozott (normatív) értékelése.

2.7.2. KULTURÁLIS, SPORT- ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK
 
2.7.2.1. A hallgatók aktivitásának értékelése

- öntevékeny csoportok, körök száma:
= szervezők száma,
= a csoport rendezvényein, foglalkozásain részt vevők átlagos létszáma.

- rendszeres kollégiumi rendezvények száma:
= kulturális (művészeti, ismeretterjesztő, önművelő, készségfejlesztő; 
stb.) tanfolyamok, programok száma, a résztvevők köre,
= sportrendezvények, akciók, edzések (tömegsport, szabadidősport, 
turisztikai programok) száma, a résztvevők köre,
= szabadidős programok (bulik, vetélkedők, versenyek; stb.) száma, a
résztvevők köre.

- diákhagyományként értékelhető programok, rendezvények köre:
= diákhagyomány-őrzés mint külön tevékenységi forma.
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III.

Eljárási rend a kollégiumok akkreditációjához
− tervezet −

A kollégiumi akkreditáció feladatai

A kollégiumok intézményi szintű akkreditációja olyan meghatározott szempontok
alapján történő minőségértékelési folyamat, amely eredményeként a kollégiumok
osztályozó típusú minősítést nyernek. A Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány (a
továbbiakban NKKA) az akkreditáció során abban foglal állást, hogy a kollégium
infrastrukturális és egyéb feltételei, irányítási folyamata, gazdálkodása, valamint
szakmai és egyéb szolgáltatásai megfelelnek-e a Kollégiumi Akkreditációs
Követelményrendszerben (a továbbiakban Követelményrendszer) megfogalmazott
elvárásoknak.

A kollégiumi akkreditáció folyamata

1. Az akkreditációs értékelés indítása

1.1 A Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány (NKKA) akkreditációs felhívást küld a
kollégiumnak, vagy a kollégium akkreditációs eljárást kezdeményez az NKKA-nál.
1.2. A kollégium az NKKA akkreditációs felhívására válaszol, vagy az NKKA
tájékoztatja a kollégiumot az akkreditációs eljárás megindításáról.

2. A kollégiumi önértékelés

2.1. Az akkreditáció első szakaszában a kollégium önértékelést végez az NKKA
„Útmutató az önértékelés készítéséhez” című kiadványában foglaltaknak
megfelelően.
2.2. A kollégium önértékelését a felhívásban meghatározott határidővel megküldi
az NKKA részére.

3. Az akkreditációs értékelés folyamata

3.1. Kollégiumi Akkreditációs Testület (a továbbiakban KAT) referense az
önértékelést formailag ellenőrzi; ha szükséges, kiegészítést kér a kollégiumtól.
3.2. A KAT kijelöli a Látogatóbizottságot (a továbbiakban LB).
3.3. Az LB felkészítő ülést és munkamegbeszélést tart, melyen elemzi a kollégium
önértékelését, és előkészíti a helyszíni szemlét
3.4. Az LB helyszíni szemle keretében megvizsgálja a Követelményrendszerben
megfogalmazott elvárások teljesülését. A helyszíni szemle vizsgálati alapja a
Követelményrendszer és a kollégium önértékelési jelentése. A szemlét a
Kollégiumi Akkreditációs Helyszíniszemle-szabályzat alapján folytatja le az LB.
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3.5. Az LB a szemlét követően jelentést készít, melyben - a jelentés részeként -
határidő megjelölésével fejlesztési javaslatot fogalmaz meg a kollégium számára. 
3.6. A kollégium a fejlesztési javaslat alapján akkreditációs intézkedési tervet (a
továbbiakban: intézkedési tervet) készíthet a minőségi feltételek biztosításának
további feladataira, melyet eljuttat a KAT részére.
3.7. A KAT az LB tagjainak bevonásával értékeli az intézkedési tervet az LB
előzetes véleményezése alapján, és javaslatot fogalmaz meg az akkreditációra
vonatkozóan az NKKA részére. Amennyiben az intézkedési tervet a KAT nem ítéli
megfelelőnek, azt hiánypótlásra vagy módosításra visszaküldi az intézmény
részére.
3.8. A módosított intézkedési tervet a KAT a 3.7. pontban megfogalmazottak
alapján újra értékeli, és javaslatot fogalmaz meg az akkreditációra vonatkozóan
az NKKA részére.
3.9. Amennyiben a kollégium nem készít intézkedési tervet, a KAT – a szemle
tapasztalatait összegezve – javaslatot tesz az NKKA részére arról, hogy milyen
kategóriájú minősítéssel javasolja az akkreditáció megadását.
3.10. Az NKKA megvitatja a KAT javaslatát, és kialakítja akkreditációs
állásfoglalását, mely tartalmazza a kollégium kategóriabesorolását. Ha az NKKA az
akkreditációs értékelés alapján azt állapítja meg, hogy a kollégium nem az adott
kategóriára vonatkozó követelményeknek felel meg, a kollégiumot alacsonyabb
vagy magasabb besorolásúnak minősíti.
3.11. Amennyiben a helyszíni szemle olyan súlyos hiányosságokat állapít meg,
amelyek nem pótolhatók ésszerű határidőn belül, az NKKA a KAT javaslata
alapján dönthet a kollégium akkreditációjának megvonásáról.
3.12. Az NKKA elnöke az akkreditációs határozatról írásban tájékoztatja a
kollégium és/vagy a kollégium fenntartójának vezetőjét, és ezzel egyidejűleg a
KAT titkársága visszajuttatja az intézmény önértékelésének KAT-nál lévő
példányait (egy példány kivételével) a kollégiumnak.
3.13. A kollégium vagy az NKKA a lefolytatott akkreditációs eljárást követő 5.
évben kezdeményezheti újból az akkreditációs eljárás megindítását.

4. Az akkreditációs eljárás felfüggesztése

4.1. Az NKKA a KAT előzetes véleménye alapján az akkreditációs értékelés
eljárását felfüggesztheti, ha a fenntartó intézmény vezetője azt indoklással kéri az
NKKA elnökétől.
4.2. Az NKKA a KAT előzetes véleménye alapján az akkreditációs eljárást
felfüggeszti, ha az akkreditációs értékelés során olyan formai és/vagy tartalmi
körülményre derül fény, mely rendkívüli lépések megtételét igényli.  Az eljárás
további menetéről az NKKA dönt a KAT javaslata alapján.
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5. Az akkreditációs eljárás monitoring rendszere

5.1. A Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány az akkreditációs eljárás folyamatos
fejlesztése érdekében, illetve a rendszer hatékonyságának növelése céljából
monitoring rendszert működtet.
5.2. A monitoring rendszer keretében az NKKA rendszeresen vizsgálja az
eljáráshoz használt szakmai anyagok színvonalát, illetve az eljárási rend
folyamatát, és ezen értékelések eredményének alapján biztosítja a monitoring
rendszer folyamatos fejlesztését.

(A tervezetben szereplő fogalmak magyarázatát lásd a 43. oldalon, a Függelékben.)
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IV.

Koncepcionális kérdések a kollégiumok akkreditációjának bevezetésére
vonatkozóan

A Munkabizottság ülésein a tervezet kidolgozásakor számos olyan kérdés merült fel,
melyek megválaszolása elengedhetetlen a kollégiumok akkreditációs rendszerének
véglegesítéséhez. Ezek a kérdések alapvetően a bevezetést érintik, illetve azzal
kapcsolatosak, hogy vajon a jelenlegi körülmények között alkalmazhatóak-e a
tervezetben megfogalmazott követelmények a kollégiumokra.

1. Az akkreditációs követelmények egymásra épülése

Az akkreditációs rendszer keretében a különböző kategóriákba történő besorolás
alapfeltétele (minimumkövetelménye), hogy a kollégium teljesítse a „Kollégiumi
típusok meghatározása” fejezetben szereplő követelményeket. Ezen infrastrukturális
követelmények teljesítése után kerül sor az „Akkreditáció során vizsgált területek”
fejezetben megfogalmazott elvárások teljesülésének értékelésére, melynek alapján
megtörténik az adott kollégium akkreditációs kategóriájának megállapítása, az
akkreditáció megadása.

2. Az érintettek köre

Az akkreditáció alá bevonandó kollégiumok körét azért érdemes megfontolni, mert az
akkreditációs eljárás lefolytatása jelentős anyagi és emberi ráfordításokat igényel
(akkreditációs szakemberek, adminisztráció, dokumentálás stb.) Két eset lehetséges:

A) Változat

Az NKKA saját pályázati rendszeréhez alakít ki akkreditációs eljárást, mellyel
kizárólag azokat a kollégiumokat kötelezi akkreditációra, melyek valamelyik
pályázatán indulni kívánnak. Az NKKA saját tanácsadó testületeként hozza
létre a Kollégiumi Akkreditációs Testületet (KAT), és választja ki az
akkreditáció lefolytatásában szerepet vállaló szakembereket. Az akkreditációs
eljárás véglegesítése esetén felajánlható az Oktatási Minisztérium számára
is, és kiterjeszthető minden kollégiumra. 

B) Változat

Az NKKA az OM részére dolgozza ki az akkreditációs eljárást, és javasolja,
hogy az – megfelelő jogi előkészítés után – váljék hivatalosan kötelezővé a
kollégiumok számára. Ebben az esetben át kell gondolni a Kollégiumi
Akkreditációs Testület jogállását és jogosítványait is. Ha ugyanis az OM
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működteti a kollégiumi akkreditáció folyamatát, felvetődhet egy, a MAB-hoz
(Magyar Akkreditációs Bizottság) vagy a FAT-hoz (Felnőttképzési
Akkreditációs Testület) hasonló, független jogállású testület létrehozásának
szükségessége.

A tervezet az „A” változat alapján készült.

3. Akkreditációs jegyzék

Amennyiben az NKKA saját pályázati rendszeréhez alakít ki akkreditációs eljárást, úgy
szintén két megoldás kínálkozik az akkreditációs eljárásba bevonásra kerülő
kollégiumok tekintetében. Mindkét változat alapja az önkéntesség, tehát a kollégium
maga döntheti el, hogy át kíván-e esni egy akkreditációs eljáráson, bár kétségtelen,
hogy a többletforrásokhoz történő hozzájutás lehetősége „kvázi kötelezőnek”
tüntetheti fel az akkreditációt az intézményvezetőknél.

A) Változat

Az NKKA minden adott pályázatánál előírja a pályázó kollégiumoknak a
kollégiumi akkreditációs eljárásban történő részvételt. Ennek a megoldásnak
az az előnye, hogy viszonylag könnyen tervezhető az akkreditáció
erőforrása, mivel egy adott pályázaton belül meghatározott a pályázók
száma. Emellett az eljárás – feltehetően – nem érinti a teljes kollégiumi
kört, így újabb pályázatok kiírásával fokozatosan és folyamatosan
biztosítható, hogy néhány év alatt a kollégiumok többsége átessen az
akkreditáció folyamatán.

B) Változat

Az NKKA deklarálja, hogy csak akkreditált kollégium vehet részt pályázatain,
és ún. Kollégiumi Akkreditációs Jegyzéket hoz létre. A Jegyzékre mindazon
kollégiumok felkerülnek, amelyek sikeresen részt vettek a kollégiumi
akkreditációs eljárásban. Minden kollégiumnál megjelölik, hogy milyen
kategóriájú minősítést kapott. Ez esetben az NKKA-nak azzal kell számolnia,
hogy egy időben jelentkezik majd a kollégiumok részéről az igény az
akkreditációra, mely komoly erőforrás-tervezést igényel. E megoldás
folyamatos vagy legalább évenkénti, ciklikus akkreditációs eljárást feltételez,
ellentétben az „A” változatban szereplő pályázatonkénti akkreditációs
folyamattal.

Az „A” és a „B” változatnak eltérő a forrásigénye, azonban mindkét megoldásnál
érdemes figyelembe venni és átgondolni az 1. pontban felvázolt lehetőségeket is. 

Mindezek alapján a Munkabizottság nem foglalt állást egyik változat
mellett sem.
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4. Próbaakkreditációs eljárás

Bármely változat mellett is dönt a Kuratórium, a Munkabizottság szükségesnek tartja
a végleges akkreditációs rendszer elfogadását megelőzően próbaakkreditációs eljárás
lefolytatását. Ezt két módon lehet megtenni:

A) Változat

Néhány, a Kuratórium által felkért kollégiumnál le kell folytatni az
akkreditációs eljárást. Ennek előnye, hogy a Kuratórium döntheti el, milyen
mintán kívánja kipróbálni a rendszert.

B) Változat

Az egyik, a közeljövőben kiírandó pályázatban pályázati feltételként jelöli
meg a Kuratórium azt, hogy a pályázó kollégium aláveti magát az
akkreditációs eljárásnak. Ennek a változatnak hátránya, hogy nem célzott
mintavétel alapján történik a próbaakkreditáció, ugyanakkor előnye, hogy az
érintett kollégiumok motiváltak a pályázati források esetleges elnyerésének
jobb esélye miatt. 

A Munkabizottság nem foglalt állást egyik változat mellett sem, azonban
elkészítette a próbaakkreditáció lehetséges ütemtervét, melyet október
közepén az NKKA Kuratóriumának rendelkezésére bocsátott.

5. Felülvizsgálat

Az akkreditációs eljáráson megfelelt és megfelelő minősítést kapott kollégiumokat
bizonyos idő elteltével újra érdemes megvizsgálni a célból, hogy megfelelnek-e az
akkreditációs követelményeknek. A felülvizsgálatra a minősítést követő 5. évben
kerülhet sor, és magára a felülvizsgálati eljárásra külön eljárásrendet kell kidolgozni a
jövőben. Emellett külön eljárást szükséges biztosítani azon kollégiumok számára,
amelyek fejlesztési terveik megvalósításának következtében magasabb kategóriájú
akkreditációt kérnek.
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FÜGGELÉK

A tervezetben szereplő fogalmak

Útmutató az önértékelés készítéséhez

A későbbiekben kidolgozandó Útmutató célja, hogy a kollégiumok megfelelő
információt kapjanak a pályázati felhívásban megfogalmazott önértékelés
lefolytatásához. Az Útmutató a követelményrendszert – fejezetenként − szakmai
magyarázatokkal egészíti ki, így segédanyagként használhatók önértékelésük
elvégzésekor. Az Útmutató elkészítése a KAT, jóváhagyása az NKKA feladata.

Kollégiumi Akkreditációs Követelményrendszer

A Követelményrendszer tartalmazza mindazokat az elvárásokat, amelyeket a
kollégiumoknak – kategóriánként – teljesíteniük kell ahhoz, hogy megkapják az
akkreditációt. A Követelményrendszert az NKKA hagyja jóvá.

Kollégiumi Akkreditációs Testület (KAT)

Az akkreditációs határozat meghozatalának joga az NKKA kuratóriumánál kell, hogy
maradjon. Ugyanakkor a kuratóriumot nem terhelheti meg az egész akkreditációs
eljárás, ezért célszerű létrehozni egy olyan szervezetet, mely egyrészt koordinálja az
akkreditációs eljárást, másrészt megfelelő szakmai kompetenciával rendelkezik
ahhoz, hogy az NKKA részére akkreditációs javaslatot fogalmazzon meg az egyes
kollégiumok akkreditációjára vonatkozóan.

A KAT feladata a kollégiumi akkreditációs eljárás lefolytatása és az akkreditációs
javaslat megfogalmazása az NKKA kuratóriuma részére. A KAT elnökét és tagjait az
NKKA kuratóriuma kéri fel határozott időre a kollégiumi területen jártas
szakemberekből. A KAT tagjainak létszámát az NKKA határozza meg, azonban
javasolt, hogy – az eredményes munkavégzés miatt – ne legyen több, mint 9 fő. A
KAT ügyrendje az NKKA szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezi.

Látogatóbizottság (LB)

Az LB feladata a helyszíni szemlék lebonyolítása, melynek keretében a kollégiumi
önértékelés, a Kollégiumi Akkreditációs Követelményrendszer és a napi gyakorlat
összevetése történik meg. Az LB tagjait nyilvános pályázat útján érdemes
kiválasztani. A pályázati felhívást az NKKA kuratóriuma teszi közzé. A látogató
bizottságokban olyan szakemberek munkájára lesz szükség, akik rendelkeznek
minőségbiztosítási vagy akkreditációs tapasztalattal és ismerik a kollégiumok világát.
A szakértői létszám, illetve kiválasztási kritériumrendszer meghatározása az NKKA
feladata.
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Kollégiumi Akkreditációs Helyszíniszemle-szabályzat

A későbbiekben kidolgozandó szemleszabályzat célja a helyszíni szemlék
folyamatának szabályozása. A Szabályzat a szemlék tervezésének és szervezésének
módját, a szemléken használt eszközöket és a szemlézőkkel szemben támasztott
követelményeket tartalmazza. A szemleszabályzat jóváhagyása az NKKA hatásköre.


