
 

 

 

 

 

Hírlevél 
 

Tisztelt Kollégisták! 

 

Ismét fontos infókat osztunk meg önökkel, kérjük, kezeljék megfelelő komolysággal, elkerülve ezzel 

a sok felesleges konfliktust. 

 

 

1. Alkoholfogyasztás, nyitott üveggel közlekedés    

Szeretnénk a tanévben utoljára foglalkozni ezzel a kérdéskörrel. A pont első részét elolvashatják a 

kollégium házirendjében, hisz ott egyértelműen le van írva, hol és mikor lehet alkoholt fogyasztani. 

A kérdéskör második részében azt szeretnénk ismét tudatni Önökkel, hogy a kollégium első 

emeletén, földszintjén és udvarán azért nem lehet alkoholt fogyasztani és nyitott alkoholos üveggel 

közlekedni, mert ezek a területek nemcsak kollégiumi szerepkört töltenek be, hanem az intézményi 

szabályzók vonatkoznak rá. Kérjük, hogy a további félreértések és büntetőpontok elkerülése végett 

ezt mindenki szíveskedjen tudomásul venni! 

 

2. Év végi rend   

a.) KOB – szállás 

Az intézményi rendszerben december 15-től (péntek) nem történhet pénzmozgás. A korábbi 

gyakorlatoknak megfelelően, kivédve az előbb említetteket, KOB – szállás kártyákkal oldjuk meg a 

szolgáltatás pénzügyi rendezését. Kérjük, majd az igényléseknél legyenek erre tekintettel! Hallgatói 

jogviszonnyal rendelkezők 1.200.-Ft/kártya, egyéb 1.600.-Ft/kártya. Technikailag a KOB – szállás 

igénylést ugyanúgy kell megoldani, mint eddig. 

 

b.) Szilveszter 

Szintén a megszokottak szellemében a szilveszterre maradóknak regisztrálniuk kell magukat a 

kollégium portáján. Kérjük, ne feledkezzenek meg majd erről! 

 

c.) Buliszervezés 

Amennyiben vannak olyan baráti társaságok, akik szilveszterre built szeretnének szervezni/tartani a 

kollégium területén előtte szíveskedjenek egyeztetni Bálint Imre kollégiumvezetővel. Részleteket is 

Tőle tudhatnak meg.  

 

3. Végzősök kollégiumi státusza 

Felhívjuk ismét a tanulmányaikat januárban befejező kollégisták figyelmét, hogy elhelyezésüket 

februártól már nem tudjuk biztosítani. Mindenkinek az a képzése számít (párhuzamos képzés 

esetén), amellyel kollégiumi felvételt nyert. Kiköltözés végső időpontja: 2018. január 31.  

 

4. Széplak szemle 

Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre többen fordítanak figyelmet környezetük tisztaságára. 

Természetesen ennél jobb arány is lehetne. Gratulálunk azoknak a szobáknak, melyek a félév során 

tartott 2 ellenőrzés alapján a legjobb minősítést érték el!  



1148 Budapest, Bagolyvár utca 6-10. 

Telefon: (+36-1) 469-6679 

Fax: (+36-1) 469-6642 

www.bagolyvarkoli.eu 

Ezek:   

2. emelet: 201 ,202, 203, 205, 208, 211, 212, 214, 217, 225, 226, 228, 229, 230, 234 

3. emelet: 301, 302, 306, 310, 313, 314, 315, 316, 317, 326, 329, 330 

4. emelet: 402, 410, 416, 418, 419, 420, 423, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 433, 434 

5. emelet: 511, 512, 533  

 

Jutalmul a felsorolt szobák lakói plusz 3 pontot könyvelhetnek majd el a kollégiumi felvételijük során, 

s emellett a kollégium szerény ajándékát 11-én hétfőn 1600 óráig átvehetik a Titkárságon.  

 

5. Csótányírtás 

A szokásos negyedévi megelőző védekezést december 12-én (kedd), délelőtt 900 órától végzi a 

vállalkozó. Kérjük, hagyják szabadon, tegyék tisztává a mosdókagylót és környékét, s a kezelés után 

2-3 napig ne töröljék le a mosdó csap körüli részét!  

 

6. Kollégiumi térítési díj 

A kollégiumi díj kiírása nagy valószínűséggel 3-án történik. A befizetési határidőt ugyan nem 

változtathatjuk meg, tehát marad 5. Kérjük szíves megértésüket, s majd figyeljenek oda a szűkebb 

befizetési időszakra! 

 

 

Budapest, 2017. december 07. 

 

                                                  a kollégium vezetése nevében:  

 

                                        Bálint Imre s.k. 

                                         kollégiumvezető 


