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2012. április 18. 

Az elmúlt évben itt képzési központot nyitó Főiskola vezetése felvette a kapcsolatot a helyi civil 
szervezetekkel, ennek keretében került sor a látogatásra, beszélgetésre és a végén egy kis bejárásra az 
épületben. Meszlényi Róza rektor asszony fogadta és üdvözölte az érdeklődőket, ott volt Molnár István 
a budatétényi kollégium igazgatója, Daubner Katalin rektorhelyettes, és a Főiskola több más tanára, 
köztük Frenyó Zoltán, akit helyből is jól ismerünk. 

A Főiskola, 2004-ben Kalocsán jött létre, magánintézményként, tulajdonosa, a Kalocsai Érsekség, és az 
ottani önkormányzat, de nem egyházi intézményként működik. Hosszas keresés után találták meg ezt az 
ingat lant, mely legutóbb a Regina szálló volt, korábban szövetkezeti oktató központ. Két éve üresen 
állt, és erősen leromlott állapotban vették át, néhány hónap alatt kellett lakhatóvá tenni. Itt 
Budatétényben mintegy 800 hallgató tanul, a három fő szakirányban, közgazdaságtan, szabad 
bölcsészet, és társadalomtudomány területein. Színvonalas képzéseiknek és kvalifikált oktatóiknak is 
köszönhetően, a közgazdasági területen a második helyen vannak a felsőoktatási rangsorban a Corvinus 
Egyetem mögött. Nemzetközi kapcsolataik, hallgatói és oktatói mobilitás, közös képzések terén is 
fejlődnek, pl. Szentpétervár, Moszkva, Antwerpen, és Bécs. 

Helyben kollégiumi ellátást is adnak, és a főiskolai képzés mellett felsőfokú szakképzés is folyik, sőt a 
közeljövőben tervezik egy angol két-tannyelvű középiskola indítását, évfolyamonként két osztállyal, ill. 
még egy családi napközi létesítését a kisgyerekes családok segítésére. Szolid tandíjjal működnek, és 
sokféle támogatást nyújtanak hallgatóiknak, ugyanakkor komoly teher a számukra az ez évtől rájuk is 
kivetett helyi építményadó. 

A beszélgetés során egyebek mellett felmerültek a helyi társadalmi, civil kapcsolatok, civil esteket 
rendeznek, előző este volt egy közgazdászok meghívásával tartott kerekasztal a világgazdasági 
helyzetről, és a többi helyi civil szervezettel is keresik a kapcsolatot. 

A körséta során érintettük a szépen felújított dísztermet, mely nagy előadóként is működik, számos 
tantermet, több intelligens táblával, ill. több informatikai tanterem is van. Menza, étterem is indul és 
nyáron hostelként is működnek majd már idén is. 
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