
Nyári hírlevél előzetes  (0. hírlevél) 

 

 

Kedves Nyári kollégisták! 

 

A tegnapi esemény kapcsán úgy érzem jó lesz néhány infót megosztani önökkel, hogy esetleg még 

meggondolhassák néhányan magukat a nyári szállással kapcsolatban. 

1. A nyári kollégium nem azért üzemel majd, hogy a „Beach” hangulatot folytatva éjszaka bulizással 

teljen az idő. Ha valaki ebben gondolkodik, akkor még van ideje új helyet keresni, függetlenül attól, 

hogy már a Bagolyvárban lefoglalta. Szeretnénk olyan feltételeket teremteni, ahol a kulturált 

szórakozás (lightosan!) biztosított legyen, ám a nyugodt pihenés élvez prioritást, hisz többnyire 

dolgozni maradnak itt a hallgatók. 

  

Biztosak lehetnek abban, hogy ha valakivel probléma lesz, 48 órát kap új helyre költözésre, s ez a 

szerződésükben is bent lesz. Nem lesz lelkifurdim, hogy így járjak el azokkal szemben, akik zavarják 

majd a kollégium nyugalmát, rendjét! 

 

2. Mindenki számoljon azzal, hogy június végén be kell fizetni a júliusi térítési díjat, ennek hiányában 

nem kapja meg a belépőjét, tehát nem tud megszállni! Ennek idejéről és rendjéről később 

tájékoztatjuk önöket. Azt mindenképpen tartsák szem előtt, hogy ezt csak kp-ban lehet majd 

rendezni. Mielőtt bárki felháborodna, 10 év óta ez a rend, korábban sem voltak más feltételek. 

 

3. Az átköltözések ütemezéséről általában mindenkit egyénileg értesítünk, de lehet csoportban való 

felhívás is. Kérjük, ehhez mindenki tartsa magát, még akkor is, ha emiatt külön fel kell jönni Pestre 

a vizsgákra való készülés közepette is. Ez nem a mi kényelmünket szolgálja, hanem azt, hogy minél 

előbb át tudjuk adni a felújítandó szobákat. 

 

4. Számítsanak arra is, hogy belépő nélkül max. 24 órát tudnak majd közlekedni, az elveszett belépő 

pótlás 1.000,- Ft-ba kerül majd. 

 

5. A leírtak ne tévesszenek meg senkit, ezek az alapvető elvárásaink, emellett még mindenki jól érezheti 

magát csak legfeljebb nem azt tehet, amit ő gondol jónak. Igyekszünk olyan feltételeket teremteni, 

ahol a rend és jó hangulat megfér egymás mellett. 

 

Köszönöm a figyelmüket! 

 

Budapest, 2017. június 7. 

 

Bálint Imre 
kollégiumvezető 


