
 

 

 

  

Hírlevél 

 

1. Parkolás a kollégiumi bejáratnál 

Öröm látni, hogy egyre több hölgynek van figyelmes lovagja, aki háztól-házig szállítja kedvesét. Ám a 

rózsaszín köd leple alatt megfeledkeznek a KRESZ alapvető szabályairól, hogy nem lehet kapubeállóba állni, 

várakozni legfőképp, hisz ezzel akadályozhatja az ott jogszerűen közlekedő gépkocsik mozgását. Még 

nagyobb probléma, ha a lovag, mint sofőr ki is száll a kocsiból, lezárja azt, kizárva azt az esélyt, ha egy 

teherautónak, netán tűzoltó autónak be kellene állni, az ne tehesse azt meg.  

A lényeg: kérjük mindig szabadon hagyni a kapubejáró előtti egész betonos szakaszt, hogy a ki –és befelé 

közlekedés zavartalan legyen! 

Köszönjük a megértést! 

 

2. Felmosószettek szárítása 

Ezen problémát sem először jelezzük! Kérjük önöket (de most már utoljára!), ne a folyosóra akasszák ki 

száradni ezeket a felszereléseket. Egyrészt a falat is szennyezik, másrészt higiénés okai is vannak. Tessék 

alaposan kimosni a fejet és a vödröt, s ezáltal a szobában is lehet tárolni.  

Amennyiben legközelebb is találkozunk a jelenséggel, a szoba lakóinak büntetőpontot (-2) leszünk 

kénytelenek kiírni minden egyes alkalommal. Reméljük, nem kell sokszor élnünk a szankcióval! 

 

3. Belépők ellenőrzése a portán 

Szeretnénk pontot tenni a belépőkkel kapcsolatosan kialakult kusza állapotokra! 

Általános szabály: abban az időszakban kell mutatni a kollégiumi belépőt, amikor az átjáró zárva van!!! 

Ám ez a vendégfogadás rendjét nem zavarja, ezt ne feledjék! 

Tehát általában hétköznap 20.00 órától másnap 7.15-ig köteles mindenki mutatni a belépőjét és 

hétvégén/ünnepnapokon 0-24-ig.  

Ezt legyen szíves mindenki tudomásul venni, az is, aki már 5. éve jár ide!!! 

 

Másik fontos szabály: elveszett belépőt 48 órán belül pótolni kell, anélkül ne vegye senki zokon, hogy a 

porta nem fogja beengedni! Rendőrségi jegyzőkönyv birtokában ingyenes, ellenkező esetben 1.500, Ft és 

a titkárságon lehet intézni! 

 

4. Éttermi eszközök 

Az étterem újfent kéri, hogy aki elvitt tányérokat és evőeszközöket, legyen szíves visszaszolgáltatni! 

 

5. KOB-szállás a Gólyabál napján: 

Alaptétel: egy szobában max. 3 vendég szállásolható el! A vendég nevét csütörtökön legkésőbb 20.00 óráig 

jelezni kell a portán! Le nem jelentett vendég nem fogadható csütörtökön! Az adminisztrációs teendők 

(arcképes igazolvány leadása + a nyilvántartás) a portán kötelezőek! Célszerű a kollégiumi belépőt 

kilépéskor leadni a portán, hogy csökkentsék az elvesztés esélyét, s beérkezéskor felveszik. 

 

6. Konyhák, folyosók, zuhanyzók, WC-k állapota: 

A váratlanul történt bejárások és a takarító nénik elszomorító jelzései alapján meg kell állapítanunk, hogy 

néhányan hézagos ismeretekkel rendelkeznek a higiénia területén, s nem igazán sikerült e téren megfelelő 

szocializációs szintet elérni. Ezt a hipotézist sajnos már nem először kellett megfogalmaznom e műfaj 

(hírlevél) keretében. Akinek gondja van e téren, bátran kérjen segítséget idősebb társaitól, de akár a 
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kollégium vezetésének munkatársaitól is! Szomorú, hogy a +18 kategóriában ilyen gondokkal kell 

szembenézni. Talán a beköltözéskor gyakorlati vizsgát kellene előírni, hogy kiderüljön, kinél nem 

természetes igény a higiénia? Reménykedem, hogy azért még nem tartunk itt! 

 

Még mindig sokan tekergetik össze-vissza a mosógépek programgombjait, melynek hatására 

összezavarodik a program, s nem megy tovább. Kérjük, hagyják lejárni a programot, s utána 

kezdeményezzenek újat!  

Ugyanitt gond, hogy a száradó ruhákat néhányan csak pár nap után szedik csak le, megakadályozva ezzel, 

hogy más kiteregethessen.  

 

Ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szobai mosdókban ne mosogassanak, mert ha dugulás során 

ételmaradékot találunk, kénytelenek leszünk az érintett szobát szankcionálni.  

 

A szobai takarító eszközök egy évre szólnak, ahol ez tönkremegy, saját költségükön kell pótolni. Ezek a 

felszerelések nem tartoznak az alapszolgáltatások körébe, így ezt többször nem tudja a kollégium 

biztosítani.  

 

Év elején is jeleztük, hogy a fali kislámpákba önöknek kell megvásárolni az izzókat, ha elhasználódott. 

 

7. Digi tv és Xbox: 

Péntektől az I. emeleten is elérhető a Digi csatorna és az Xbox felszerelés is ott található. Minden ehhez 

szükséges eszközt a portán kell igényelni! 

 

8. Kardioterem: 

A szerződés alapján november 31-ig kell elkészülni a kivitelezőnek a munkával. Előbb nem igazán lehet 

bízni abban, hogy birtokba vehetik újra a helyiséget, de talán határidőre kész lesz! 

 

9. Szobafelszerelési lap: 

A szobafelszerelési lapokat, az alább felsorolt” szobák”- többszöri felszólításunk ellenére- sem adták még 

le  

5.emelet: 504,507,508,513,514,516,518,521,527 

4.emelet: 407,422,426,430,431,433 

3.emelet: 301,304,308,311,312,314,315,317,319,325,331,334 

2.emelet: 212,218,220,223,230 

 

Akik nov. 17-én, csütörtökön 12.00óráig leadják,(akár a portán, akár az irodán, ügyfélfogadási időben) azok 

a kollégisták  csak -2 pontot kapnak, (előzőekben erről már tájékoztattuk Önöket) akik azonban ezt a végső 

határidőt sem tartják be, kollégiumvezetői figyelmeztetést kapnak, mely tétel -10 ponttal jár! 

  

Tisztelettel kérem szíves együttműködésüket, segítsék, hogy minél jobb legyen minden itt lakónak! 

 

Budapest, 2016. november 15. 

                                                   

a kollégium vezetése nevében: 

 

    Bálint Imre s.k. 

  kollégiumvezető 


