
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Tisztelt Kollégisták! 
 
 
A beköltözés utáni első hírlevelünkben a következő fontos dolgokról szeretnénk önöket tájékoztatni: 
 
1. Fórum 

Három fontos témát emelnénk ki az elhangzottakból: 

- A szabályzatokban megtalálható kérdésekről nincs időnk tájékoztatást adni az FB-csoportokban, 

csupán a forrásra utalunk majd. 

- A hírleveleket a honlapra tesszük fel, melynek elérhetőségi linkjét Neptun üzenetként küldjük meg 

önöknek. A hírlevelet továbbra is megjelentetjük az FB-csoportban, ám ez nem tekinthető 

hivatalosnak, mondván nem mindenki FB-tag. 

- Elvárás a műszaki és pénzügyi egységektől, hogy nagyobb hangsúlyt kell fordítanunk a tanévben a 

károkozások felderítésére/megtéríttetésére és a szobákban tartandó tisztasági ellenőrzésekre 

(Széplak Szemle). 

 

2. KOB-választás 

2017. október 3-án lesz a testületben megüresedett helyek pótlása, az erre vonatkozó eljárás (KOB-

választás) biztosításával. Reméljük, többen lesznek olyanok, akik jelentkeznek a megüresedett posztokra, 

akik szeretnék élhetőbbé tenni a kollégiumi életet. 

Meghirdetett posztok: 1. Kommunikáció, 2. Pályázatok, 3. Rendezvények, 4. Érdekképviselet 

 

3. Büntetőpontok 

Felhívjuk minden kollégista figyelmét, hogy tanulmányozza a Házirend normarendszerét és igyekezzen 

elkerülni a „büntetőpontokat”! Már többször előfordult e két hét alatt, hogy személyi igazolványt 

hagynak itt a vendégek, ami arra ráutaló magatartás, hogy a vendég, jogtalanul tartózkodott éjszaka a 

kollégiumban. Ennek két megoldása van az eddigi gyakorlatnak megfelelően: 1. vagy kifizeti a 

vendéglátó a KOB-szállás díját, vagy a Házirendnek megfelelően megkapja a „szabálytalan 

vendégfogadás”-ért járó büntetőpontokat. 

 

4. Tevékenységek a kollégiumban 

A kollégium épületében/helyiségeiben csak a kollégium életére jellemző/releváns tevékenység 

folytatható. Ettől eltérő igény (óra tartása, business tevékenység stb.) esetén, engedélyre van szükség a 

kollégium vezetőjétől. 

 

5. Kondi/kardio bérlet  

A bérletek átvételi lehetősége szeptember 18-án 19.00–20.00 lesz a kollégiumi titkárságon (tárgyaló). 

Ezt követően már csak egy alkalom lesz október közepén, hogy valaki igényelhessen és vásárolhasson 

bérletet. 

 

6. Szolgáltatási útmutató 

Kicsit késve, de rövidesen megjelenik a “Szolgáltatási útmutató”, mely átláthatóvá teszi a kollégiumban 
adódó lehetőségeket, szolgáltatásokat. Várunk minden olyan ötletet, javaslatot, mely még 
élményszerűbbé, élhetőbbé teszi kollégiumunkat, immáron már az elsősök véleményére is számítva. 

 
  



1148 Budapest, Bagolyvár utca 6-10. 
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7. Széplak Szemle, szobafelszerelési lista, várólista 

Pénteken döntés született a pótfelvételisek kérelméről, így lassan a várólista aktuális állapotáról is 

tájékoztatjuk majd önöket a kommunikációs felületeinken. Ezzel párhuzamosan elhárult az akadálya 

annak, hogy a foghíjas szobák is teljessé váljanak és ezek a közösségek is leadják a szobafelszerelési 

lapjaikat. Így annak a lehetősége is megadatik, hogy rövid időn belül végrehajtsuk az első Széplak Szemle 

ellenőrzésünket. Terveink szerint minimum ezt kéthavonta tesszük meg a lehetőségeink tükrében, 

független milyen időszak (szorgalmi hét, tavaszi szünet, vizsgák) van. 

 

8. Fészekrakós vélemények 

Kedves Elsős Fészekrakósok! Rövidesen (hét második felében) kihelyezek a honlapos „Fészekrakó 

2017” hírdobozba egy kérdőívet, mely arra lenne hivatott, hogy tájékoztatást kapjak arról, hogy mely 

programokkal voltatok elégedettek, melyeket tartottatok nagyon jónak, mely csapat szervezőiről 

gondoljátok azt, hogy jövőre is meg kellene őket hívnunk szervezőknek, s arra is lehetőségetek lesz, 

hogy jelezzétek, ki venne részt szívesen szervezőként jövőre. Csak névvel ellátott visszajelzéseket 

fogadok el, s természetesen a teljes titoktartás mellett kezelem a visszaérkezett anyagokat.  

Az űrlapot a következő címre küldjétek: bagolyvar@bagolyvarkoli.hu (én kapom meg!) 

 

9. Bagolyvár Kollégium 2017/18 FB-csoport 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez a csoport nem az egyéni, a kollégisták közötti 

kommunkiációra szeretnénk használni (erre majd alakít a KOB egy másikat), hanem inkább az 

intézményi szintű kommunikációt szolgálná. Konyhanyelvre lefordítva, az „elveszett”, „ellopták”, 

„kinek van cigije, lisztje stb.” témákat majd az újonnan alakított csoport lenne hivatott kezelni. 

 

10. Kérelmek, beadványok… 

Ismét felhívjuk mindenki figyelmét, hogy mindenfajta kérelem, mely elbírálásra vár, legalább 48 órát 

számoljanak az eredményre!!! S, ne feledkezzenek meg arról sem, hogy mindezt a megfelelő formában 

(űrlap vagy a műfajnak megfelelő tartalmi és formai elvárás). Ha valamire nem kapnak választ, akkor 

ennek hiánya is okozhatja mindezt. Gyűrött, foltos beadványokkal nem foglalkozunk! 

 

11. Problémák jelzése hallgatótársaik felé 

Ha este vagy éjszaka zavarja önöket szomszédjuk vagy folyosói hangoskodás, akkor először nekik 

jelezzék, ne a portaszolgálatnak!!! 

 
12. Egyebek 

- Szobafelszerelési lapok leadási határideje: szeptember 22. (péntek) 12.00 

- Porszívók használata szerdától (mosókonyha előterében). Kulcs a portán! Kérjük minden 

alkalommal tisztítani! 

 
 
Budapest, 2017. szeptember 18. 
   

Köszönettel: 
 

 Bálint Imre sk. 
 kollégiumvezető 

 

mailto:bagolyvar@bagolyvarkoli.hu

