
 

HÍRLEVÉL 

 

Kedves Kollégiumi Polgárok! 

Ki újként, ki újra lakója lesz intézményünknek, melyben ismét megkezdődik egy tanév, s melyben ismét néhány 

dologra felhívnánk a figyelmet. 

1. A legfontosabb változás, amely jellemző lesz az évre: a „szájbarágós”, „örökké felhívni a figyelmet aktuális 

kötelezettségekre” stílussal való szakítás, ugyanis a kollégium vezetésének nincs erre kapacitása a 

megnövekedett feladatok terhe mellett. Amúgy semmi ördöngösség nincs ebben, csupán oda kell figyelni 

a szabályzatokban (Házirend-új!!!, HTJSZ, KMSZ stb.) megfogalmazottakra. Természetesen továbbra is 

tájékoztatjuk a hallgatókat azokról a dolgokról, melyek egyediek (intézményi kérések, munkálatok a 

kollégiumban, KOB-választás, változások stb.), ám ennek két módja marad, a hivatalos hírlevél és a 

kollégium honlapja ( www.bagolyvarkoli.eu ) és az informális szereppel bíró, egy egységesített, aktualizált 

FB csoport, melyet szeptemberben kívánunk kialakítani. 

Ennek kapcsán mindenkit tisztelettel kérek, a kollégiummal kapcsolatos észrevételeit és javaslatait felém 

ne a közösségi hálón (FB saját profil), hanem mailen keresztül jelezzék!  balint.imre@uni-bge.hu  Köszönöm! 

 

Az átmeneti időszakra segítségeképp szeptember 6-án vagy 7-én este tartanánk egy fórumot, ahol 

körvonalazódnának a programjaink, szó esne a KOB-választásról, s minden fontos kérdést fel lehet vetni.  A 

kar épületében zajló munkálatok miatt a pontos időpontról és helyszínről a későbbiekben tájékoztatjuk 

önöket. 

 

2. A felsőévesek és az eddig be nem költözöttek költözési időpontja: 2016. szeptember 4. (vasárnap) 8.00-

15.00 óra.  

Nem szeretnénk többször hangsúlyozni: feltétel a belépő megléte (melynek feltétele a küldött digitalizált 

fotó) és a pontos érkezés. Az időn túl érkezők az adminisztráció elintézéséig kötelesek napi szállásdíjat 

fizetni, de közlekedni sem tudnak az épületen kívül, belépő nélkül! Az új kollégistáknak, ezen felül 1 db papír 

alapú fényképet is kell magukkal hozni! 

A vasárnapi beköltözést követően, a saját munkánk végzése érdekében csak munkanapokon, azon belül is 

13.00-14.30 közötti időszakban fogadunk hallgatókat. 

 

3. A kollégium vezetése, a Kollégiumi Bizottság létszámának csökkenése miatt (A KMSZ értelmében) 

kollégiumi bizottsági tag választását írja ki. Minderről külön tájékoztatót kaptok jövő hét elején, ám lehet 

már gondolkodni (főként I-II. évfolyamosok), hogy ki szeretne részt venni aktívan a kollégiumi élet 

irányításában. Jó egy ilyen csapatban ténykedni, hisz a feladatok mellett sokat lehet belőle tanulni, 

profitálni, de azt nem szabad szem elől téveszteni, ehhez sokat is kell dolgozni. Ne higgyenek azoknak a 

véleményeknek, hogy ez csak előnyökkel jár! Csak teljesítmény után van elismerés, nálunk ez így megy! 

 

4. A jövő hét elejére alkotjuk meg a „Szolgáltatói útmutató”-t, melyeket az intézmény és a kollégium 

alapítványa (PSZF Bagolyvár Kollégiumért Alapítvány) biztosít számunkra, mely természetesen az év 

folyamán módosulhat. Ilyenekre gondolunk, mint: konditerem, biliárd, játékok, X-boksz stb. Ha valakinek jó 

ötlete van, mely kivitelezhető és jogszerű az intézmény szabályzatát tekintve, várjuk! 

 

5. KOB-szállásra csak szeptember 6-ától lesz lehetőség, a leadott hozzájárulásokat követően, az ellenőrzött 

aláírások után. A nem szabályszerű/nem engedélyezett kérelmek nem jogosítanak vendégfogadásra! 

 

http://www.bagolyvarkoli.eu/
mailto:balint.imre@uni-bge.hu


6. Tájékoztatjuk önöket, hogy a nyári felújítási munkálatok még nem fejeződtek meg, néhány munkát október 

31-éig végeznek el, fókuszálva az őszi szünetre. Előre is köszönjük türelmüket, s lehetőleg úgy készüljenek, 

hogy az őszi szünet során, a mindennapi életet is korlátozó (pl. a zuhanyzók részleges felújítása, vízszünetek, 

korlátozások stb.) munkálatok is lesznek. Ezért, aki teheti, úgy alakítsa ezt a hetet majd, hogy nem lesz 

zavartalan az itt tartózkodás. Ez főként a munkahelyeseket érinti érzékenyen, de máskor nem 

megvalósíthatók ezek a munkálatok. 

 

7. Kérünk minden I. évest, és nem elsős kollégistát értékelje a kollégium FB-oldalát, elősegítve ezzel a 

hatékonyabb, színvonalasabb munkánkat! https://www.facebook.com/bagolyvarkoli/  Ugyanúgy írják meg, 

miben legyen jobb a honlapunk www.bagolyvarkoli.eu  Köszönjük előre is az őszinte, kulturált 

véleményüket! 

 

8. Figyelem! 

A „hallgatói szálláshely”-en (nem kollégista státusú!) elszállásolt hallgatók térítési díja a következőképpen 

alakul:  

államis:      19.470,- Ft/hó 

költséges:  23.000,- Ft/hó 

Fizetési határidő: a tárgyhó 5-e, ha hétvégére esik, akkor az azt követő első munkanap. 

Fizetni a portán ill. a Titkárságon kell majd! 

Ezen szállások biztosítása mindig egy hónapra szól, ha valaki házirendet sért, vagy nem fizetett, a szállás 

biztosítása automatikusan megszűnik! 

Bővebb felvilágosítás a Titkárságon. 

 

9. Felhívjuk figyelmüket, hogy az elkövetkezendő napokban a portán vehetik majd fel belépőjüket mindazok, 

akik már küldtek fényképet, de még nem kapták meg azt. Belépő nélkül a holnapi naptól (szeptember 1.) 

nem lehet közlekedni!!! 

 

10. A 4. emeleten végzett karbantartási munkálatok során tapasztalt negatív élmények kapcsán, mindenkit arra 

kérünk, vigyázzon a felújított környezetre, mert nem csak ezekben a szobákban, sokkal következetesebben 

fogunk eljárni az ellenőrzések során. 

 

 

 

Budapest, 2016. 08. 31. 

 

Köszönöm figyelmüket! 

 

a kollégium vezetése nevében: 

 

Bálint Imre sk. 

kollégiumvezető 
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