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Bagolyvár tükör - 2017 
avagy „elégedettségi felmérés” eredménye a BGE-PSZK kollégiumában 

Előzmények: 
Éves munkatervünkben 2016. októberére terveztük ezt a felmérést azzal a szándékkal, hogy képet 

kapjunk arról, hogy hallgatóink miként vélekednek a kollégiumról, mint épületről, az ott nyújtott 

szolgáltatásokról, a hallgatói életről és más fontos színteréről. Szerettük volna szembesíteni a mi 

értékelésünket a hallgatói véleményekkel, s megtudni, hogy mely területen kell folytatni a megkezdett 

munkát, s mely területek azok, melyeket a hallgatókkal konzultálva, s együttműködve, jobbítani kell, 

színvonalasabbá kell tenni.  

A felmérést humán erőforrás hiánya miatt csak 2017 tavaszán sikerült megvalósítani. 

 

I. fejezet 

Statiszikai adatok: 
Kollégiumi létszám: 374 

Kitöltötte: 94 fő (25%) 

ebből:  

II. em.:  31 fő (30%) 

III. em.:  29 fő (28%) 

IV. em.:  19 fő (28%) 

V. em.:  15 fő (15%) 

ebből: 

I. éves:   34 fő (20%) 

II. éves:   31 fő (27%) 

III. éves:   17 fő (26%) 

IV. éves és afölött:  12 fő (52%) 
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Az adatok jól mutatják, hogy kis jóindulattal nevezhetjük a mintát reprezentatívnak, hisz a sokasághoz 

viszonyítva nagyjából arányosan jelennek meg a válaszadók is. Az első évfolyamosok körében kisebb 

volt a válaszadási kedv kedv, pedig ők alkothatták volna azt a véleményhalmazt, akik a jövő 

elképzeléseit fogalmazhatták volna meg. 

 

Őszintén szólva, munkatársaimmal kissé csalódottak vagyunk, mert több kitöltött kérdőívre 

számítottunk, annak ellenére, hogy tudtuk, nehéz ma már mozgósítani a hallgatókat. Ennek okát 

viszont inkább a motiváltság hiányában láttuk, mint a „következményektől való félelemben”.  

 

Az eredeti terv az volt, hogy online formában oldjuk majd meg a felmérést, ám szakember hiányában 

nem tudtunk olyan programot kreálni, mely elhárította volna a többszöri kitöltés lehetőségét. Ezt úgy 

próbáltuk meg kiküszöbölni, hogy a kérdőívet aláírással lehetett felvenni a portán, ám maga a kérdőív 

anonim volt. 

 

A kérdőívről: 
I. fejezet: Statisztikai adatok (nem, pénzügyi státusz, képzési forma, évfolyam, emelet, 

kollégista évek száma az intézményben) 

II. fejezet: Kollégium épülete és környezete 

III. fejezet: Humán tényezők 

IV. fejezet: Kollégiumi Bizottság 

V. fejezet: Infrastrukturális háttér 

VI. fejezet: Szolgáltatások – porta/járőr 

VII. fejezet: Szolgáltatások – takarítás  

VIII. fejezet: Szolgáltatások – karbantartás/hibajavítás 

IX. fejezet: Szolgáltatások – internet  

X. fejezet: Szolgáltatások – egyebek  

XI. fejezet: Mi az, amit létrehozna a kollégiumban?  (kifejtendő) 

XII. fejezet: Mi az, amit megváltoztatna a kollégiumban? (kifejtendő) 

XIII. fejezet: Mi az, amit megszüntetne a kollégiumban? (kifejtendő) 

 

 

 

Eredmények és elemzések: 
 

 

II. fejezet:   Kollégium épülete és környezete - (Átlag: 3,94) 

 

1. kérdés: A kollégium környezetének védettsége, biztonsága? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

0 1 fő 5 fő 35 fő 53 fő 0 

0% 1% 5% 37% 56% 0% 

 

Átlagérték: 4,49 
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2. kérdés: A kollégium épületének biztonságát milyennek ítéli? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

1 fő 1 fő 7 fő 33 fő 55 fő 0 

1% 1% 7% 35% 57% 0% 

 

Átlagérték: 4,43 

 

3. kérdés: A kollégium felszereltsége (konyha, mosókonyha, tévéző, tanuló stb.)? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

0 2 fő 27 fő 37 fő 28 fő 0 

0% 2% 29% 39% 30% 0% 

 

Átlagérték: 3,97 

 

 

4. kérdés: Mennyire elégedett a konyhák felszereltségével? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

0 7 fő 25 fő 31 fő 30 fő 0 

0% 7% 27% 33% 32% 1% 

 

Átlagérték: 3,90 

 

5. kérdés: Mennyire elégedett a mosókonyhák felszereltségével? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

0 1 fő 14 fő 33 fő 37 fő 9 fő 

0% 1% 15% 35% 39% 10% 

 

Átlagérték: 4,25 

 

6. kérdés: Mennyire elégedett a tanulóhelyek felszereltségével? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

1 fő 12 fő 27 fő 29 fő 24 fő 1 fő 

1% 13% 29% 31% 26% 1% 

 

Átlagérték: 3,68 

 

7. kérdés: Mennyire elégedett a zuhanyzók állapotával? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

3 fő 29 fő 31 fő 22 fő 9 fő 0 fő 

3% 31% 33% 23% 10% 0% 

 

Átlagérték: 3,05 
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8. kérdés: Mennyire elégedett a szobák felszereltségével? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

1 7 fő 23 fő 45 fő 18 fő 0 fő 

1% 7% 24% 48% 19% 0% 

 

Átlagérték: 3,77 

 

                        
 

Megjegyzések: 

 A zuhanyrózsák élettartama meglehetősen elég rövid. Párszor leejti valaki és már szét is törik. 

Erősebbet kéne venni vagy olyan tartót felszerelni, ami biztosítaná, hogy ne essen le. A 

szobákban kicsi a polc, kevés a pakolóhely/tárolóhely. 

 Hiányoznak a praktikus megoldások, amelyekkel jobban ki lehetne használni a helyet (állófogas 

helyett fali akasztók, csapok mellé polc/csöpögtető stb.) 

 Zuhanyzóban a zuhanyrózsák néha töröttek, illetve csak két fülkéhez tartozik 
zuhanyrózsatartó. Szobákban kevés a hely a polcon, lehetne még fejeként egy polcot 
felszerelni. 

 A szobák felszereltsége nem rossz, viszont a felszereltség állapota igen. Ősrégi bútorok, törött 
hűtő (igen, jeleztük), nagyon kicsi asztal, rossz szekrényajtók, csúnya falvédő, nem működő 
radiátor (de ez nem baj, mert olyan rosszul szellőzik a szoba, hogy télen is meleg van. 

 A tanulóhelyek felújításra szorulnak. 

 A mosókonyhában sokszor nincs elég hely a ruhák szárítására. De tudom, ezt így is a lehető 
legjobban oldották meg, hiszen sokan vagyunk, nem lehet mindenkinek azonnal helye. A 
szobánkban a tükör mellé egy kis polc hasznos lenne. 

 5. emeleti konyhába jól jönne még egy mikrohullámú sütő, valamint a főzőlapok állapota sem 
a legjobb. Talán érdemes lenne a konyhába kamerát felszerelni és károkozás esetén 
visszakeresni az elkövetőt (ha magától nem ismeri be), így talán jobban meg lenne becsülve a 
konyha is. 

 Kényelmesebb székeket a tanulókba 

 Székek állapota. Nincs zuhanyfüggöny 

 Korszerű bútorokat a szobákba pl. ágy, szekrény, polc. Konditerembe új gépeket a beérkezett 
kondibérletek árából (egy új bokszzsák még nem új géppark). Rendszeres takarítást a 
konditerembe. 

 Gyakran egy mikró jut az egész 2. emeletre. 

 Zuhanyzós szobák helyett inkább a meglévő zuhanyzókba kellene függöny. 
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 A tanulószobákban nem a legjobb a világítás, illetve a letöbb úgy van berendezve, hogy 
lámpának háttal lehet leülni. Éjszakai tanulásnál ez zavaró, talán néhány darab íróasztali 
kislámpa segíthetne ezen. 

 Több zuhanyfülkében nincs zuhanyrózsatartó. 

 A tanulókból hiányzik néhány olvasólámpa. 

 Egy kenyérpirító is jó lenne a konyhába, valamint egy kamera is, hogy ki hagyja ott áldatlan 
állapotban a tűzhelyet. 

 A második emeleti zuhanyzóban nincs rendesen melegvíz, a zuhanyrózsák fejének állapota 
szörnyű vagy az újabbakból alig jön a víz, vagyis elég gyengén. 

 Egy kollégistának nincs szüksége másra, mint szekrény, ágy, asztal! Az, hogy van lehetőség 
normális mosógéppel mosni, vasalni, főzni, tévét nézni, csak lendít a színvonalon. 
 

 

 

III. fejezet:  Humán tényezők - (Átlag: 4,05) 

 

9. kérdés: Mennyire jellemző a hallgatóbarát szemlélet a kollégium dolgozóira? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

1 fő 2 fő 10 fő 39 fő 41 fő 1 fő 

1% 2% 11% 41% 44% 1% 

 

Átlagérték: 4,26 

10. kérdés: Mennyire érzi következetesnek a kollégium dolgozóit (vezető/titkárság) intézkedéseik 

során? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

1 fő 1 fő 12 fő 29 fő 45 fő 6 fő 

1% 1% 13% 31% 48% 6% 

 

Átlagérték: 4,32 

11. kérdés: Mennyire hagyatkoznak a kollégium, ill. az Egyetem szabályzataira tevékenységük 

során? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

0 1 fő 6 fő 33 fő 40 fő 14 fő 

0% 1% 6% 35% 43% 15% 

 

Átlagérték: 4,40 

12. kérdés: Ön mennyire ismeri a kollégium szabályzatait? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

2 fő 2 fő 17 fő 56 fő 17 fő 0 

2% 2% 18% 60% 18% 0% 

 

Átlagérték: 3,89 
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13. kérdés: Ön mennyire szabálykövető a kollégium előírásait illetően? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

0 1 fő 3 fő 29 fő 58 fő 3 fő 

0% 1% 3% 31% 62% 3% 

 

Átlagérték: 4,58 

14. kérdés: Mennyire ismeri más felsőoktatási kollégiumok működését? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

12 fő 23 fő 34 fő 10 fő 7 fő 8 fő 

13% 24% 36% 11% 7% 9% 

 

Átlagérték: 2,73 

15. kérdés: Milyen színvonalúnak ítéli meg a kollégiumot felszereltség tekintetében? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

0 3 fő 20 fő 46 fő 25 fő 0 

0% 3% 21% 49% 27% 0% 

 

Átlagérték: 3,99 

 

16. kérdés: Mennyire érzi a KOB jelenlétét az intézményben? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

12 fő 26 fő 28 fő 18 fő 6 fő 4 fő 

13% 28% 30% 19% 6% 4% 

 

Átlagérték: 2,78 

17. kérdés: Milyennek ítéli a titkárságon dolgozók munkáját? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

0 fő 0 fő 10 fő 33 fő 41 fő 10 fő 

0% 0% 11% 35% 44% 11% 

 

Átlagérték: 4,37 

18. kérdés: Mennyire rugalmasak az ügyek intézésénél a titkárság munkatársai? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

1 fő 1 fő 7 fő 28 fő 42 fő 15 fő 

1% 1% 7% 30% 45% 16% 

 

Átlagérték: 4,38 
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19. kérdés: Számíthat-e egyéni problémáiban a kollégium dolgozóira? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

3 fő 4 fő 3 fő 21 fő 44 fő 19 fő 

3% 4% 3% 22% 47% 20% 

 

Átlagérték: 4,32 

20. kérdés: Milyen színvonalúnak ítéli a problémák kezelését a kollégiumi adminisztrációt illetően? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

3 fő 4 fő 3 fő 21 fő 44 fő 19 fő 

3% 4% 3% 22% 47% 20% 

 

Átlagérték: 4,36 

21. kérdés: Milyen színvonalúnak ítéli a gondnoki tevékenységet? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

0 2 fő 8 fő 36 fő 45 fő 3 fő 

0% 2% 9% 38% 48% 3% 

 

Átlagérték: 4,36 

22. kérdés: Milyen színvonalúnak ítéli a problémák/panaszok kezelését a kollégiumi dolgozókat 

illetően? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

1 fő 2 fő 9 fő 34 fő 34 fő 14 fő 

1% 2% 10% 36% 36% 15% 

 

Átlagérték: 4,23 
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Megjegyzések: 

 Az igazgató úr kommunikációja a tapasztalataim alapján nem megfelelő. Egyáltalán nem 
hallgató, és ügyfélbarát. Lenéző, flegmatikus és cinikus. De legalább hamar válaszol… 

 Összességében azt gondolom, hogy elég humánus és hallgatóbarát az ügyintézés a 
kollégiumban. Akadt már példa arra is, hogy hétvégén kapjak választ kérdésemre a kollégium 
vezetőségétől. 

 Korán kiírásra kerül a kollégiumi díj, ami érthető és jó, de növeli az esélyét, hogy elfelejtsük 
időben befizetni. Minden megvan, ami fontos, sőt több is… csak pár dolog nem túl korszerű 
(engem nagyon nem zavar). 

 Pozitívum, hogy mikor bejelentettem a hibát, hamar megjavították. 

 A vezetőség/titkárság nagyon kedves, segítőkész. A kollektív büntetéseket megértem, de egy 
hülye miatt nem jó érzés szankcionálva lenni. Érthető azonban, hogy ennél jobb megoldás a 
szabályok betartására nincs. 

 Egyéni vélemény (és lehet, hogy egyéni "probléma" is), de talán arra lehetne egy kicsit nagyobb 
hangsúlyt fektetni, hogy egyéni beköltözés esetén (tehát nem Fészekrakó keretein belül) is 
megkapjon minden lényeges információt a bekötöző, pl. milyen problémával kit kell felkeresni, 
kihez fordulhat segítségért stb. 

 A 13-mas elég provokatív kérdés, kb. mintha a bíróságon kérdeznék meg, hogy bűnösnek érzi-
e magát. A szobaszemlék tekintetében lehetnének reálisabbak pl. a munkálatok miatt kb. 
naponta tizenötször kellett volna felmosni, hogy tiszta legyen a padló, miért számít, hogy poros 
a falon lévő fa/műanyag? Túlzottan nem tartozik bele az élettérbe. Jöhetnének délután, 9-10 
óra egy egyetemistának még bőven reggel, ha meg alszanak, akkor nem csoda, hogy büdös 
van, nulla fokban nem nyitott ablakkal alszik az ember és éjjel el tud használódni a levegő. 

 

IV. fejezet:  Kollégiumi Bizottság (KOB) - (Átlag: 3,37) 

 

23. kérdés: Tudja, kik a tagjai a KOB-nak? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

12 fő 15 fő 23 fő 24 fő 18 fő 2 fő 

13% 16% 24% 26% 19% 2% 

 

Átlagérték: 3,23 

24. kérdés: Mennyire ismeri a KOB, KMSZ-ben megfogalmazott feladatait, jogköreit? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

21 fő 29 fő 19 fő 10 fő 6 fő 9 fő 

22% 31% 20% 11% 6% 10% 

 

Átlagérték: 2,42 

25. kérdés: Milyennek ítéli az érdekképviseleti munkájukat? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

6 fő 10 fő 20 fő 20 fő 10 fő 28 fő 

6% 11% 21% 21% 11% 30% 

 

Átlagérték: 3,27 
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26. kérdés: Milyennek ítéli meg a programszervezői tevékenységüket? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

2 fő 15 fő 23 fő 22 fő 25 fő 7 fő 

2% 16% 24% 23% 27% 7% 

 

Átlagérték: 3,61 

27. kérdés: Milyennek ítéli meg a házirend betartására irányuló tevékenységüket? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

6 fő 10 fő 14 fő 23 fő 15 fő 26 fő 

6% 11% 15% 24% 16% 28% 

 

Átlagérték: 3,46 

 

28. kérdés: Mennyire segítenek a személyes problémák megoldásában? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

6 fő 8 fő 7 fő 20 fő 15 fő 37 fő 

6% 9% 7% 21% 16% 39% 

 

Átlagérték: 3,54 

 

29. kérdés: Mennyire segítőkészek? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

2 fő 6 fő 6 fő 24 fő 29 fő 26 fő 

2% 6% 6% 26% 31% 28% 

 

Átlagérték: 4,07 
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Megjegyzések: 

 Véleményem szerint a KOB passzív működést folytat az intézményben, leszámítva az 1-2 
programot, ami év közben van. Merjenek élni a koli adta terek lehetőségeivel, és próbáljanak 
meg több színt és játékosságot csempészni a mindennapokba, ez jó közösséget és 
kapcsolatokat épít ki a dolgozók és hallgatók közt. 

 A KOB nincs jelen, nincsenek szem előtt, nincsenek rendszeres programok, nincs szervezett 
közösségi élet.  Vagy csak rossz lenne a PR? Még szerencse, hogy tanulható az egyetemen. 

 Leginkább a programszervezési tevékenységüket tudom megítélni, ami egész jónak tekinthető, 
rendszeresen szerveznek közösségépítő programokat. 

 Nincs negatív tapasztalatom, de túl sok információm se. Szerintem nem szükséges változás. 

 Pozitívum, hogy ha kérdésem volt hamar jött rá választ e mailben. 

 Nem volt még velük dolgom az érintett területeken, ezért nem kívánok nyilatkozni. 
 

V. fejezet: Infrastrukturális háttér - (Átlag: 4,07) 

 

30. kérdés: Milyennek tartja az az épület belső életterét (folyosó, tévéző, egyéb helyiségek)? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

0 3 fő 15 fő 49 fő 27 fő 0 

0% 3% 16% 52% 29% 0% 

 

Átlagérték: 4,06 

31. kérdés: Milyennek tatja a külső körlet rendezettségét? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

0 1 fő 5 fő 34 fő 54 fő 0 

0% 1% 5% 36% 57% 0% 

 

Átlagérték: 4,50 

32. kérdés: Mennyire tartja jól felszerelt épületnek a kollégiumot? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

0 2 fő 19 fő 48 fő 25 fő 0 

0% 2% 20% 51% 27% 0% 

 

Átlagérték: 4,02 

33. kérdés: Mennyire tartja jó gyakorlatnak, hogy /korlátozott számban/ laptopot 

kölcsönözhetnek térítésmentesen a kollégiumtól? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

1 fő 1 fő 7 fő 11 fő 54 fő 20 fő 

1% 1% 7% 12% 57% 21% 

 

Átlagérték: 4,57 
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34. kérdés: Szükségesnek tartaná-e, hogy ezen gyakorlat mellett legyen külön számítógépterem is? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

28 fő 16 fő 8 fő 10 fő 28 fő 4 fő 

30% 17% 9% 11% 30% 4% 

 

Átlagérték: 2,93 

35. kérdés: Milyennek ítéli meg a kollégium fűtését? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

1 fő 4 fő 11 fő 20 fő 58 fő 0 

1% 4% 12% 21% 62% 0% 

 

Átlagérték: 4,38 

36. kérdés: Milyennek ítéli meg a kollégium víz/meleg víz ellátását? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

2 fő 12 fő 24 fő 28 fő 28 fő 0 

2% 13% 26% 30% 30% 0% 

 

Átlagérték: 3,72 

37. kérdés: Mennyire biztosított a nyugodt tanulás lehetősége? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

2 fő 8 fő 25 fő 42 fő 17 fő 0 

2% 9% 27% 45% 18% 0% 

 

Átlagérték: 3,68 

38. kérdés: Mennyire biztosított a nyugodt pihenés lehetősége? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

2 fő 5 fő 28 fő 37 fő 22 fő 0 

2% 5% 30% 39% 23% 0% 

 

Átlagérték: 3,77 

39. kérdés: Mennyire ad lehetőséget az épület felszereltsége/szolgáltatásai (tévé, xbox, játékok, 

sportszerek, csocsó, bogrács stb.) a szabadidő hasznos eltöltéséhez? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

0 1 fő 8 fő 29 fő 52 fő 4 fő 

0% 1% 9% 31% 55% 4% 

 

Átlagérték: 4,47 
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40. kérdés: Mennyire számít a kollégium választásánál, hogy "közel" az oktatási épület? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

2 fő 0 fő 1 fő 7 fő 84 fő 0 

2% 0% 1% 7% 89% 0% 

 

Átlagérték: 4,82 

41. kérdés: Mennyire biztosított a kulturált szórakozás lehetősége a kollégiumban? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

1 fő 7 fő 19 fő 31 fő 27 fő 8 fő 

1% 7% 20% 33% 29% 9% 

 

Átlagérték: 3,89 

42. kérdés: Melyik szobatípust választaná/fizetné meg a kollégiumban? 

 

64 esetben jelölték meg az „A” típusú szobát 

54 esetben jelölték meg a „B” típusú szobát 

50 esetben jelölték meg a „C" típusú szobát 

37 esetben jelölték meg a „D” típusú szobát 

29 esetben jelölték meg az „E” típusú szobát 

 

 

                            
 

Megjegyzések: 

 A kolis szabályok (zh héten csendrendelet) jók! 

 A folyosó nagyon csúnya: takaríthatatlan OSB lappal van borítva a fal. A tagos radiátorok 
nagyon korszerűtlenek (cseréjükkel javulva a fűtés hatékonysága és fordított arányban 
csökkenne a fűtés költsége. A 42 kérdés d) és e) lehetőségei követik a kor elvárásait, de a többi 
egyetemi kollégiumnál (ahol szintén vannak ilyen szobák) drágább. 

 Jó lenne, hagy 2 ágyas szobát úgy is meg lehetne pályázni, hogy nem írok be magam mellé 
szobatársat, hanem "csak úgy" kapom, a kollégium dolgozói választják ki mellém. 
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 Meg lehet sülni! 

 Ha a szobában lenne a WC, a diákoknak kellene takarítani, ami szerintem nem igen működne. 

 A nyugodt pihenés nagyon szobatárs függő. 

 Év elején gyakran nem volt melegvíz. 

 A felújítások a pihenés kárára mennek. Amennyiben 17-től elkezdődik a felújítás úgy a 
vizsgaidőszak utolsó időszakára nem biztosított sem a pihenés, sem az alvás, továbbá a 
csendtilalom is megkérdőjeleződik. 

 Télen rettentő meleg van, kár, hogy nem lehet szabályozni a fűtőtestet. 

 Jó lenne, ha lehetőség nyílna rá, hogy párok együtt lakhassanak 2 ágyas szobában. A kollégium 
egyik vonzereje a színvonalhoz képesti olcsósága, a zuhanyzós és a WC-s szobák árai jelentősen 
magasabbak a mostaninál, amit a tényleg kollégiumra szorulók közül nem mindenki tudna 
kifizetni. 

 Fűtés: Szörnyen meleg van a szobákban. Nyugodt pihenés: szerencsére, amióta újra lehet a 
padoknál cigizni, azóta nem hallatszik fel minden. Rossz helyen van a dohányzó. 

 Egész télen nem volt melegvíz, de már rendeződött. 

 Úgy gondolom, hogy teljesen elfogadható a folyosón zuhanyzó és WC, és sokkal hasznosabb 
lenne, ha minél több hallgatót eltudnának helyezni a koliban, mert mindig túljelentkezés van. 
Tehát én nem támogatom a WC-s, zuhanyzós szobák kialakítását, mert ezért kevesebb férőhely 
lesz nekünk. A zuhanyzóban, általában ha csak egy zuhany van használatban, akkor langyos a 
víz. A hallgatók rájöttek, hogy ha több csapot megnyitnak, akkor melegebb a víz, így gyakori, 
hogy csak egy valaki zuhanyozik, de az összes helyről folyik a víz, engem nagyon bosszant ez a 
pazarlás. 

 Nekem nem tetszik a zuhanyzós-WC-s szobák ötlete. Fontosabb szerintem, hogy több hallgató 
lakhasson a kollégiumban, mint, hogy valaki ne sétáljon ki a folyosóra a mosdóba. Folyamatos 
jelentkezés mellett talán nem a férőhelyek számát kéne csökkenteni. 

 A laptop kölcsönzést jobban kéne hirdetni, én pl. most hallottam róla először. Sajnos mindig 
vannak, akik tesznek a csendrendeletre. Államisként minden szoba opció jó, de aktuális anyagi 
helyzettől függ. 

 A fűtés jobb lenne, ha szabályozható lenne. 

 Hiányolom, hogy a fűtést a szobákban is lehessen állítani úgy, mint a tanulókban, 
zuhanyzókban (1-6), mert néha túl meleg van, olykor meg nincs elég meleg. 

 A tusolóban a tusolófejeket ki kellene cserélni. 
 

VI. fejezet: Porta/járőr - (Átlag: 4,17) 

 

43. kérdés: Miként ítéli meg általánosságban a portai tevékenység színvonalát? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

0 1 fő 11 fő 40 fő 42 fő 0 

0% 1% 12% 43% 45% 0% 

 

Átlagérték: 4,31 

44. kérdés: Mennyire udvariasak az intézkedések során? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

1 fő 4 fő 14 fő 38 fő 36 fő 1 fő 

1% 4% 15% 40% 38% 1% 

 

Átlagérték: 4,12 
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45. kérdés: Mennyire következetesek az intézkedések során? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

1 fő 4 fő 8 fő 34 fő 41 fő 6 fő 

1% 4% 9% 36% 44% 6% 

Átlagérték: 4,25 

46. kérdés: Mennyire rugalmasak az intézkedésük során? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

3 fő 9 fő 17 fő 34 fő 30 fő 1 fő 

3% 10% 18% 36% 32% 1% 

 

Átlagérték: 3,85 

 

47. kérdés: Mennyire segítőkészek a problémák megoldásában? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

1 fő 2 fő 13 fő 26 fő 48 fő 4 fő 

1% 2% 14% 28% 51% 4% 

 

Átlagérték: 4,31 

                          

 

Megjegyzések: 

 Nagyon szeretem a portásokat (általában). 

 Némelyik portás nagyon kedves, van, aki pedig egyáltalán nem. A következetességre is ez 
vonatkozik. 

 Össze-vissza kérik a belépőkártyát. A tanév elején még minden bejövetelkor fel kellett mutatni 
a kártyát, akkor is ha a portás szeme előtt csak a bejárati ajtó elég álltunk ki. Amióta az átjáró 
nyitva tartásához van szabva, azóta rendszeresen kioktatnak, ha idő előtt felmutatjuk, de az 
egyik portás kijelentett, hogy mindegy a kiírás, mert az van, amit ő akar. Jó lenne egységes 
rendszer, mert kellemetlen, hogy hol ezért, hol azért csesztetnek! Egyébként az átjárón 
keresztül rendszeresen szöktetnek be kollégisták embereket éjszakára is. 
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VII. fejezet: Takarítás - (Átlag: 3,64) 

48. kérdés: Mennyire tartja általánosságban tisztának a kollégium épületét? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

0 2 fő 22 fő 50 fő 19 fő 0 fő 

0% 2% 23% 53% 20% 0% 

 

Átlagérték: 3,92 

49. kérdés: Mennyire tartja tisztának az emeletet? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

1 fő 9 fő 26 fő 38 fő 20 fő 0 fő 

1% 10% 28% 40% 21% 0% 

 

Átlagérték: 3,71 

50. kérdés: Miként ítéli meg az emeletén takarító munkáját? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

0 fő 0 fő 7 fő 26 fő 60 fő 0 fő 

0% 0% 7% 28% 64% 0% 

 

Átlagérték: 4,57 

51. kérdés: Mennyire igényesek környezetükre a hallgatók? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

20 fő 37 fő 28 fő 8 fő 1 fő 0 fő 

21% 39% 30% 9% 1% 0% 

 

Átlagérték: 2,29 

 

52. kérdés: Mennyire tartod jónak a takarítás jelenlegi sorrendjét? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

2 fő 6 fő 20 fő 22 fő 19 fő 23 fő 

2% 6% 21% 23% 20% 24% 

 

Átlagérték: 3,72 

 

53. kérdés: Takarítási sorrend (Kollégisták által javasolt.) 

 



16 
 

                       

 

Megjegyzések: 

 A WC-ket pont a reggeli órák előtt takarítják, amikor használnánk többen ébredés után. A WC 
idejét picit lehetne optimalizálni. 

 A WC-k szörnyűek, egyébként tisztaság van. 

 A takarító néni munkájával nincs gond, viszont a hallgatók gyakran igénytelenek (WC, 
szeméttároló, tanuló, konyha). 

 Kissé kellemetlen mikor a reggel 8-as órára sietve nem tudom használni a mosdót, vagy nem 
tudok tusolni a takarítás miatt. 

 A tisztaság hiányát a lakók igénytelensége okozza pl. hétvégén a földre szemetelés a 
konyhában, mosókonyhában ki nem teregetés, ruhák be nem szedése. Vannak, akik 
ugyanabban a papucsban mennek tusolni, dohányozni és járnak egész nap a kollégiumban. 
Széklettel összekent csempe a WC-ben, hajnyírás maradványai közös helyiségekben, WC-kefe 
használatának mellőzése, néha az öblítés is. Nem tudok róla, hogy jelenleg lenne alkalmazott 
sorrend, de ha lenne bármilyen és ismernénk, az jó lenne. 

 Sokszor reggelente akkor szeretném használni a mellékhelyiséget/konyhát, amikor takarítás 
van, természetesen ez nem probléma, de szuper lenne, ha azt valahogy kiküszöbölhetnénk. 

 Nem a takarítók miatt van állandó kosz és rendetlenség. 

 A 48. kérdés esetében attól függ, hogy a takarítónő volt- e már az 5 emeleten, ugyanis sokan 
nem tesznek rendet maguk után, valamint a WC kefét sem használják. 

 A takarító nénik az én szememben szuperhősök az itteni állapotokból kiindulva. 

 A WC állapota nem mindig megfelelő, ami a hallgatótársak hibájából ered. 

 Örömmel láttam, hogy üvegbe gyűjtik a hallgatók a fáradt olajat, a konyhában közösen. 
Megkérdeztem az egyik takarító nénit, hogy mi lesz vele után és elszomorított a válasza: öntök 
bele Domestost és lehúzom a WC-n. :( Illetve az is megdöbbentett, hogy a szelektíven gyűjtött 
papírt és műanyagot egybe öntik... 

 Kéne a konyhába egy kamera, mert sokan áldatlan állapotban hagyják ott. 

 Nem szerencsés, ha a WC a kora reggeli órákban kerül takarításra, hiszen sokan ekkor 
indulnak/készülnek dolgozni vagy iskolába. Szerencsére egy ideje nem tapasztaltam ezzel 
problémát. 
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VIII. fejezet: Karbantartás/javítás - (Átlag: 3,99) 

 

54. kérdés: Milyennek tartja a hibaelhárítás gyorsaságát? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

2 fő 3 fő 16 fő 27 fő 38 fő 8 fő 

2% 3% 17% 29% 40% 9% 

 

Átlagérték: 4,12 

55. kérdés: Mennyire tartják szem előtt az illetékesek a kollégiumban a feljújítási tevékenységet? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

2 fő 4 fő 11 fő 35 fő 16 fő 26 fő 

2% 4% 12% 37% 17% 28% 

 

Átlagérték: 3,87 

 

                  

Megjegyzések: 

 Nem mindig sikerül a javítási munkálatokat maradéktalanul elvégezni, de a gyorsasággal nincs 
probléma. Ha külsős vállalkozó jön javítani, akkor a szobákba mindenképp kellene jönnie kísérő 
személynek (a szúnyoghálók felszerelését végző szakemberek nem keltettek túl jó benyomást). 

 Nagyon zavaró volt a zaj zh és vizsgaidőszakban. Fúrás borzalmas. 
 

IX. fejezet: Internet - (Átlag: 3,55) 

 

56. kérdés: Mi a véleménye a vezetékes net-szolgáltatásról? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

3 fő 3 fő 10 fő 44 fő 29 fő 5 fő 

3% 3% 11% 47% 31% 5% 

 

Átlagérték: 4,04 
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57. kérdés: Milyennek ítéli meg a wifi-szolgáltatást? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

10 fő 22 fő 33 fő 20 fő 8 fő 1 fő 

11% 23% 35% 21% 9% 1% 

 

Átlagérték: 2,94 

58. kérdés: Milyen gyorsan javítják ki a jelzett hibákat? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

0 fő 8 fő 21 fő 21 fő 15 fő 29 fő 

0% 9% 22% 22% 16% 31% 

 

Átlagérték: 3,66 

                         

Megjegyzések: 

 Nagyon gyakran elmegy/ledobál a net/wifi. 

 A Wifi borzasztóan lassú sokszor. A kábeles van, hogy működik, van, hogy nem. 

 Nagyon gyenge a wifi jelerőssége, és gyakran szakad meg az internetkapcsolat annak ellenére, 
hogy a mellettünk lévő szobában van a router. 

 A konyhákban nem jó a wifi, ezt lehetne orvosolni. 

 A wifi sokszor használhatatlanul lassú, akadozó. 

 Jó, hogy van két lehetőség, de sajnos a wifi használhatatlan, néha napján működik csak. 

 Gyakran órákon keresztül nem lehet csatlakozni a wifi-re, ez különösen laptopon fordul elő 
nagy számban. 

 

X. fejezet: Egyebek - (Átlag: 3,52) 

 

59. kérdés: Jónak tartaná, ha lenne a kollégium földszintén jegy- és bérletautomata? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

8 fő 3 fő 3 fő 12 fő 65 fő 2 fő 

9% 3% 3% 13% 69% 2% 

 

Átlagérték: 4,35 
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60. kérdés: Ön szerint kihasználnák a kollégisták, ha lenne a kollégiumban egy billiárdasztal? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

1 fő 7 fő 13 fő 18 fő 45 fő 10 fő 

1% 7% 14% 19% 48% 11% 

 

Átlagérték: 4,18 

61. kérdés: Hasznosnak tartaná, ha lenne egy fedett kerékpártároló a bejáratnál? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

12 fő 9 fő 15 fő 15 fő 24 fő 19 fő 

13% 10% 16% 16% 26% 20% 

 

Átlagérték: 3,40 

62. kérdés: Milyennek ítéli meg a sportolási lehetőségeket? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

3 fő 15 fő 36 fő 22 fő 11 fő 7 fő 

3% 16% 38% 23% 12% 7% 

 

Átlagérték: 3,26 

63. kérdés: Milyennek ítéli meg a konditerem felszereltségét, körülményeit? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

1 fő 14 fő 17 fő 16 fő 6 fő 40 fő 

1% 15% 18% 17% 6% 43% 

 

Átlagérték: 3,22 

64. kérdés: Milyennek ítéli meg a kardioterem felszereltségét, körülményeit? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

2 fő 5 fő 16 fő 21 fő 9 fő 41 fő 

2% 5% 17% 22% 10% 44% 

 

Átlagérték: 3,57 

65. kérdés: Milyen színvonalúnak tartja a könyvtár felszereltségét? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

3 fő 9 fő 14 fő 32 fő 20 fő 16 fő 

3% 10% 15% 34% 21% 17% 

 

Átlagérték: 3,73 
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66. kérdés: Mennyire segítőkészek a könyvtár munkatársai? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

3 fő 9 fő 16 fő 28 fő 25 fő 12 fő 

3% 10% 17% 30% 27% 13% 

 

Átlagérték: 3,78 

67. kérdés: Mennyire veszed igénybe az étterem szolgáltatását? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

31 fő 18 fő 22 fő 10 fő 6 fő 6 fő 

33% 19% 23% 11% 6% 6% 

 

Átlagérték: 2,33 

68. kérdés: Milyen színvonalú az éttermi szolgáltatás megítélése szerint? 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

 4 fő 3 fő 23 fő 22 fő 9 fő 32 fő 

4% 3% 24% 23% 10% 34% 

 

Átlagérték: 3,48 

69. kérdés: Mennyire hallgatóbarát az étterem az árak képzésénél? (Ár-érték arány) 

 

1-es osztályzat 2-es osztályzat 3-as osztályzat 4-es osztályzat 5-ös osztályzat N értékelés 

3 fő 14 fő 19 fő 14 fő 18 fő 25 fő 

3% 15% 20% 15% 19% 27% 

 

Átlagérték: 3,44 
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Megjegyzések: 

 Úgy tudom volt/van biliárdasztal, de a sportkártya a megvásárlását sokan nem akarták. 

 A menü korrekt áron, korrekt adag. A többi főétel éttermi árakon megy, tehát annyira nem 
hallgató barát. 

 A jegy- és bérletautomata teljesen felesleges és értelmetlen lenne. A konditerembe kellene még 
súly bőven. A könyvtár a kötelező irodalmak tekintetében nincs felkészülve megfelelő számú 
példánnyal, és a személyzet viselkedése és hozzáállása nem megfelelő. Az étteremben nem 
főznek finoman. 

 Hasznos lenne egy olyan könyvtári szolgáltatás, hogy ha lejárat előtt van a könyvem, küldenek 
e-mailt és interneten keresztül is meg lehetne hosszabbítani. 

 Ha BKV automatáról van szó, az nagyon hasznos lenne. Billiárd: személy szerint örülnék neki 
(hallgató barát áron: kb. 300 Ft/óra). Étterem: nagyon menzastílus. 

 A jegyautomata túl nagy luxus! 

 Aránytalanul kevés lakó ebédel az étteremben, persze sokkal olcsóbban nem lehetne adni… 
mégis talán érdemes lenne felmérni az étteremnek, hogy hányan, mennyiért, mikor és mit 
ennének szívesen. 

 A jegyautomata felesleges, 500 m-es körzetben van. 

 Nem túl olcsó a menza, Rozmaring olcsóbbra jön ki. 

 A könyvtárral nem vagyok teljesen megelégedve, mert előjegyeztem könyvekre, de nem 
kaptam. Azonban ha van nálam könyv, az nem maradhat nálam egész félévre, mert elveszik 
tőlem pont a vizsgaidőszakra. Szerintem jó ötlet lenne, ha a könyvtárban fénymásolt könyveket 
is lehetne kölcsönözni. 

 A konditeremre férne rá leginkább egy felújítás az épületben. A gépek rendszeresen akadnak, 
szorulnak, vagy egyáltalán nem működnek. 

 A kardio terem eléggé zsúfolt, nekem leginkább ez a problémám volt, jó lenne a gépek mellé 
egy pontos leírást kifüggeszteni, hogy ne össze-vissza nyomogassuk a funkciókat. Bár az 
étteremben nem minden étel hozza az általam elvárt színvonalat, a dolgozók kedvessége, 
figyelmessége 5* lenne, ha külön értékelhetném. 

 Ha BKK automata a fent említett, akkor a "vegye el a visszajárót" hang nélkül. 
Nyomtatási/fénymásolási lehetőség jó ötlet lenne szerintem (minden oldal pl. 20 ft korlátozás 
nélkül. Az étterem nyitva tartása nem a legkedvezőbb, önmagában egy szokásos menza, és épp 
ez a gond, 800 Ft-ért éhes maradok a jobb ételek meg már kevésbé hallgatóbarát áron vannak 
(ez csak szubjektív vélemény, nem vagyok tisztában a piaci árakkal). 

 A kardio teremmel az egyetlen problémám, hogy a taposógép egyik fele néha beszorul, és így 
nem lehet megfelelően használni. 

 A konditerem súlyzófelszerelése nem túl lánybarát, nagyon könnyű és nagyon nehéz súlyzók 
vannak, nincs közepes nehézségű. 

 

XI. kérdés: Mi az, amit létrehozna a kollégiumban? 

 

 A lenti társalgóban biliárdasztal, csocsó, kis büfé. 

 Football pálya 

 Díjmentes kondi- és kardioterem, konyhában szobánként zárható szekrények, rajtuk 
szobaszámmal. 

 A kérdőívben felmerülő számítógépterem, illetve billiárdasztalt mindenképpen, ha van rá keret. 

 Állandó program-szervező bizottságot, diák klubokat, szervezett hallgatói közösségi életet. 
Mágnes-kártyás beléptetőrendszert! Szemétledobót. 
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 A BME kollégiumában működik egy elég jó dolog, amit itt is szívesen vennének szerintem. 
Néhány fős csapatok pl. pizzát sütnek, amit a kollégium lakói megrendelhetnek tőlük 
(anyagköltség és egy kis plusz ellenértékében). Egy másik csapat a megrendelt ételt kiszállítja. 
Akik ezalatt az idő alatt dolgoznak, ingyen pizzát kapnak. Ilyet lehet melegszendviccsel, 
palacsintával, bármivel a hét egy-egy napján. 

 Kisboltot, ahol alapvető élelmiszereket lehetne vásárolni, 0-24-be. Kb. egy akkorát, mint egy 
kollégiumi szoba. Fénymásoláshoz lehetőséget, mint régen az átjárónál. 

 Jobb tanulószobákat, hogy könnyebben menjen a tanulás nyugodt környezetben. 

 Egy olyan részt, ahol van billiárd, csocsó és egyéb szórakozási lehetőség. Ahol a kollégisták 
össze tudnak gyűlni és együtt élvezni a szabadidőt. Havi egy-két alkalommal közös 
programokat pl. közös főzés (bogrács, pizzasütés stb.) 

 Valamilyen sportpálya (egy foci pálya, amin van esetleg kosárpalánk) 

 A régi dohányzóhelyiségek helyén "szerelemszobákat", ahol elfogadható áron lehetne 
megszállni, így biztos, hogy nem zavarnánk a szobatársakat, illetve garantált az intim szféra. 

 Több tanulószoba a nyugodt tanulás biztosítása érdekében. Több szórakozási, kikapcsolódási 
lehetőség. 

 Ping-pong asztal, billiárd, nyomtatási lehetőség. Az egész iskolában is csak a könyvtárban 
lehet, nincs is mindig nyitva, tömegesen, nagy példányszámnál nem is szeretik. 

 Forgókapu, mágneskártya a beléptetéshez. 

 Külön wifi hálózat, ami működik. 

 Szerveznék a kollégium nevében pl. egy szép májusi/szeptemberi napon egy ún. 12 órás 
sportnapot, melyben lenne foci, floorball, tollas, pingpong stb., amikre adott a lehetőség. 

 Info terem, tanulók felszereltségét tisztaságát javítani. 

 Légkondicionált kardioterem, számítógépterem, nyomtatási lehetőség. 

 A külföldieknek szóló oktatást/tájékoztatást/figyelemfelhívást az itteni szokásokra és 
kultúrára, elsősorban a mosdóra és a konyhákra vonatkozóan (HA még nincs ilyen, bár a 
tapasztalatok alapján…). 

 Valahogy a kollégistákat is be kellene vonni a takarításba. Pl egy héten a napokat felosztva, 
minden szobának kellene egy takarítói tevékenységet végezni. Tehát mondjuk hétfő: 201 es 
szoba felmossa a folyosót, kedd 202 es szoba stb. 

 Mindenki számára nyílt, közös kollégiumi "készülődés" egy rendezvény (buli) előtt. 

 Egy számítógéptermet azoknak az embereknek, akik hajnalig számítógépeznek, és nem 
hagyják pihenni a szobatársaikat. 

 Lehetőséget az általános iskolánál lévő teniszpálya és műfüves focipálya INGYENES 
használatára. 

 Kolibuli, steel darts, futball lehetőség biztosítása, étel-ital automata, több közösségi program, 
versenyek. 

 A társalgó és a konditerem megcserélése lehetne egy jó megoldás szerintem. Úgy látom többen 
és gyakrabban használják, így a nagyobb hely is indokoltabb lenne. Új gépek, súlyok és több 
ember férne el, míg a társalgó tudtommal szemeszterenként 5-10-szer van használva. 

 Kamerák a folyosóra. 

 Szobánként erkély, ahol lehetséges. Kamera a konyhákba, így elkerülhető lenne a konyhai 
eszközök rongálása. Az 5. emeleten egy 3. mosógép. 

 Esetleg rádiót, ahonnan ugyanúgy információkat kapnánk, mint most Facebookon. Beléptető 
rendszert, a mostani kártyafelmutatás helyett. 

 Kanapés és babzsákos szobák. 

 Műfüves futballpálya. 

 Egy olyan helyet, ahol tudnak a hallgatók a szabadban sportolni pl. kosár-, röplabdapálya. 

 100%-os wifi lefedettség (mellékhelyiség, lift). 

 Automata nyomtató. 
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 Olyan két ágyas szobákat, ahol párok is lakhatnak. 

 Szintfelelős KOB-osokat, akik pl. tesznek papírt és tollat a mosókonyhába a gépekhez. 
Visszahozni: nyomtatási lehetőség. 

 Azonos szakokon tanulóknak külön programok szervezése. 

 Jegy- és bérletautomata jó ötlet + esetleg csoki/ital automata. 

 Kamerahálózat 

 Egy kicsivel több kulturális-művészeti programot. Kézműves foglalkozások, esetleg filmklub 
(érdekes, elgondolkodtató filmekkel) előadások nem csak gazdasági témákkal kapcsolatban. 
Bár kicsit merész ötlet, de jó lenne egy olyan kényelmes közösségi tér, ahol mondjuk babzsák 
fotelokkal vagy szőnyeggel kicsit otthonosabbá lehetne tenni a környezetet. 

 Szauna 

 Mágneskártyás beléptető rendszer. 

 Nyomtatási/fénymásolási lehetőség pl. egy publikus nyomtató, ami tud szkennelni is, így 
egyben megvalósulhatna a kettő. A dohányzóval átellenben a kollégium előtt lévő területet ki 
lehetne használni, akár egy közösségi tér, akár egy új szárny kiépítésére. 

 Kitámasztó a folyosókon lévő ablakoknak. 

 Biliárdasztal 

 Egy ping-pong asztal jó lenne. Én nagyon örülnék, ha lenne WC-papír egyszer, kétszer. 

 Legyen fém szelektív hulladékgyűjtő is. Vizes blokkok felújítása. Szobákban legalább higiéniai 
festés, falvédők cseréje (atkacsípés miatt). 

 

XII. kérdés: Mi az, amit változtatna a kollégiumban? 

 

 Külsősöknek bent alvás lehetne olcsóbb. 

 Olcsóbb vagy ingyenes vendégfogadás. 

 Zuhanyfüggöny a zuhanyzókba. 

 Ha lemegyek a portára és az ajtóban várom a vendéget, ne kérjék a kártyát, mikor ott állok 
végig. 

 A takarítást kezdhetné korábban a korábban a takarító néni, ugyanis nekem rosszul esik, 
amikor 8:00-ra vagy 9:40-re megyek órára és a frissen felmosott padlót  

 A rossz állapotú bútorokat lecserélném, állag javítási munkálatokat hajtanék végre. 
Folyamatosan tréningezném a személyzetet, mert rájuk fér (ez fájó lehet, de fontos fejlesztési 
pontra világítottam rá). Ennek a kérdőívnek a kitöltését digitalizálnám, elvégre a XXI. 
században élünk. 

 A konditeremre már ráférne egy felújítás, elég leharcoltak már az eszközök, illetve jobban 
lehetne takarítani is. Személy szerint láttam egy vérfoltot, ami a padlón van már közel fél éve, 
pedig egy felmosással el lehetne tüntetni. A terem felújításához még annyit, hogy ha jobb 
állapotú lenne, akkor többet is fizetnék érte. Az idegen nyelvű hallgatókra is kicsit lehetne 
jobban ügyelni, elég sok dologról nem értesülnek időben. 

 Lecserélném az ágyakat, székeket. 

 Ha már a júniusi kollégiumi díjat ki kell fizetni (előre), ne kelljen elhagyni a kollégiumot az utolsó 
vizsgát követően 48 órán belül. A kollégiumi felvételnél a távolságra több pontot adni. 

 Az internet szolgáltatásban szabad kezet adnék a hallgatóknak (pl torrent, internetes játékok). 
Mert így nehéz filmeket letölteni, amiket megnéznénk az első emeleti társalgóban. 

 A takarítók ne reggel takarítsanak. 

 Olyan szobákat alakítanak ki, mint az előbbiekben látható "e" típusú. Komfortosabb és 
higiénikusabb. 

 Ha lehetséges lenne, akkor nagyobb konditerem vagy levegősebb helyre költöztetni. 

 A vendégfogadás rendjét. Lehetne havi 1 vendégfogadás ingyenes (Óbudai egyetem egyik 
kolijában hasonlóképp működik) és esetleg a továbbiakért kelljen fizetni. 
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 Több program. +1 mikró a 2. emeleti konyhába. Olyan szabályzat kialakítása, mely szerint a 
diákok kreatívabban, saját igényeiknek megfelelően alakíthatják a szobát. 

 Elszigeteltek a külföldiek. 

 Nem tartom helyesnek, hogy papíron vagy Facebookon tájékoztatnak! E-mailben történő 
körlevelek megítélésem szerint célra vezetőbbek lennének. 

 Nincs ilyen, gimnáziumi kollégiumhoz képest, mintha teljesen szabadnak érzeném magam. 
Tökéletes. Na jó, max. annyit, hogy lehessen nyitott sörrel járkálni a folyosón pl. 

 Felvételi eljárás során több pontot kellene érjen az, hogy milyen messze lakik a hallgató. 
Legalább 2-szer annyi pontot. (max. 10-> max. 20) 

 A belépőkártyás rendszerrel kezdenék valamit és a KOB-szállás körülményességén 
változtatnék. 

 2 ágyas szobák, 3 embernek kicsi az élettér. 

 Kardioterembe a rossz taposógép helyett kellene valami más. 

 A vendégfogadási időt, alkoholos ital fogyasztását kinyitott üvegből. 

 Kondi és kardioterem 0-24 használata. Társasjátékok, közösségi helyek 0-24-es használata. 

 Ha van rá mód kicsit nagyobb íróasztalokat a szobákba. 

 Szobabútorok lecserélése, bútorok lecserélése a tévézőkben, KOB hasznossá tétele. Egyenlő 
elbírálása a nők és férfiak esetében. 

 Vendégfogadások korlátolt számát kibővíteném. 

 Több közös program, sportesemények, saját sportpálya. 

 A konditermet, hogy szellősebb helyen legyen. 

 Vendégfogadás időtartamának kitolása hajnali 3ig. 

 Napközben feleslegesen vannak felkapcsolva a lámpák az emeleten, mikor amúgy is világos 
van. 

 A szobák kialakítása. 

 Konditerem felszerelések. 

 Portaszolgálat 

 Konditerem felújítása 

 Nagyobb rugalmasság (mennyivel előre kell szólni/bérelni, napozási lehetőség) 

 Az igénytelen kollégisták szigorú büntetése. (Csak sajnos lehetetlen kideríteni, hogy kik azok) 

 Dohányzót más helyre rakni, nagyon zavaró az állandó hangoskodás. 

 Olcsóbb KOB-szállás díj 

 Bár igényes az elkészült új dohányzó, azonban a helyválasztás talán abból a szempontból nem 
a legmegfelelőbb, hogy nyitott ablaknál minden beszélgetés behallatszik, nagyobb egyetemi 
bulik esetén éjszaka, pedig zárt ablaknál is zavaró tud lenni a hangzavar. 

 Kényelmesebb székek, nagyobb asztalok a szobákban. 

 Drágának tartom az 1500/1160 forintos vendégéjszakát, hiszen áram- és vízhasználaton kívül 
semmit sem biztosítanak. Vagy legyen olcsóbb, vagy lehessen kérni matracot/szivacsot. 
(Máshol 500 ft) 

 A beléptető rendszeren változtatnék, mert este 8-ig szinte bárki bejöhet a kollégiumba a 
bejáraton és az iskolán keresztül is. A melegvíz ellátáson is változtatnék, mert általában 
langyos víz jön, s csak ha több csap meg van nyitva, akkor kellemes. Emiatt ha csak egy fő 
zuhanyozik, több csapot is megnyit rengeteg vizet pazarolva ezzel. A vendégszállás szerintem 
nagyon drága. Természetesen nem elvárható, hogy ágyat biztosítson a kollégium, de van, hogy 
a vendég nem is zuhanyozik, majd az itt lakóval egy ágyba alszik pár órát. Van hely, ahol ez 
500 Ft-ba kerül. 

 Szobák korszerűsítése pl. fali szőnyeg, függönyök cseréje. 

 A szoba tisztaságára csak a tényleg embertelen körülményeket fenntartók kapnának 
normapontot. A fontos információkat emeljék ki a facebook csoportban, mert a terjedelmük 
miatt a facebook csak keveset mutat belőlük, így elvesznek a többi pont pl álláshirdetés közt. 
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A faliújságokra jó nagy betűvel, figyelemfelkeltően kikerülhetnének a fontos, aktuális dátumok, 
ameddig pl. meg kell valamit csinálni és hasonlóan nagy betűvel a hírlevélről is értesítés, hogy 
van új. 

 A fűtés rendszert, pici szobákban már áprilisban nagyon meleg van. 

 Radiátorokon a hőfok állíthatóságát. 

 A tanulószobákban ismét lehetővé tenném a vezetékes internet használatát. 

 Az egyetlen, amin változtatnék a kollégiumban, azok az ágyak. Szerintem elég régiek és nem 
túl kényelmesek már. 

 Konditerem felszereltségét, ping-pong asztal. 

 Kényelmesebbé tenném az ülőgarnitúrákat a tévézőben. 

 A wifi nagyon sokszor elmegy. Zuhanyzás közben a víz olykor elég langyos, vagyis általában 
mindig. 

 
 

XIII. kérdés: Mi az, amit megszüntetne a kollégiumban? 
 

 Ne csak 4 éjszakát aludhasson itt a vendég, hanem többet, ha már a szobatársak úgyis 
beleegyeztek. Drága a vendégfogadás. 

 Ne legyen különbség a kollégiumi díjnál költséges és állami hallgatók között. A tandíj épp elég 
többletköltség, és amúgy is, a költséges hallgatók is ugyan olyan emberek, mint az államisok. 

 A külföldi vendéghallgatókat rá kellene szoktatni arra, hogy jobban figyeljenek a tisztaságra 
(persze néha hazainak se ártana), a koszt szüntetném meg. 

 Beszüntetném az alkoholtilalmat. Nem középiskola ez! 

 Éjszakai vendég fogadása bármikor az éjszaka folyamán, időkorlát nélkül. Éjféli korlát eltörlése. 

 Porszívók: nem baj, ha nincs, de a mostaniak használhatatlanok (szívóteljesítmény). Nem lehet 
nyitott pohárral, bögrével kimenni, dohányozni. Egy józan, egészséges embernek ez 
megoldható kilötyögtetés nélkül. A döntő többség nem ittasan kávézik. Aki "bekávézott", ne 
kávézzon! 

 Ha egy tanár sem használja az edzőtermet 17:00-18:00 között, akkor ne küldjék ki onnan a 
hallgatókat. 

 Falvédők. 

 Széplak-szemle. 

 Kardio nyitva tartása dolgozók számára: nem választanám szét, hogy az adott időpontban csak 
dolgozók használhassák. Abban az órában többnyire üresen állhat a kardio. 

 Kollégiumi díj késedelmi díjával kapcsolatban, sokallom a 3500 forintot és a -1 pontot. 
Szerintem az lenne a legjobb, ha időarányosan kéne büntetést fizetni. Egy nap késés ne legyen 
ilyen drága. 
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Elemzés: 
 
Úgy gondolom, hogy az eredmények értékelésére több szinten és fórumon kell, hogy megtörténjen, 
hisz az érintettek más és más aspektusból vizsgálják/szemlélik a felmérést. Itt most arra törekszem, 
hogy általános megállapításokat tegyek, egyrészt arra vonatkozóan, hogy mi a kollégium megítélése az 
adott kategóriákban, megjelölve, hogy mely területeken, milyen feladatok állnak előttünk. 
 
Nézzük először meg, hogy milyen értéket kaptak a kérdéskörök: 
 
II.    Kollégium épülete és környezete   3,94 
III.   Humán tényezők    4,05 
IV.   Kollégiumi Bizottság   3,37 
V.    Infrastrukturális háttér   4,07 
VI.   Szolgáltatások – porta/járőr  4,17 
VII.  Szolgáltatások – takarítás    3,64 
VIII. Szolgáltatások – karbantartás/javítás 3,99 
IX.   Szolgáltatások – internet   3,55 
X.    Szolgáltatások – egyebek (sport)  3,35 
                                  – egyebek (könyvtár) 3,75 
                                  – egyebek (konyha)  3,46 
 

                 
 
4,00 érték feletti kategóriák: porta/járőr, Infrastrukturális háttér, humán tényezők 
3,51 – 4,00 között: karbantartás/javítás, kollégium épülete és környezete, könyvtár, takarítás, internet 
3,00 – 3,50 között: sport, konyha, Kollégiumi Bizottság 
A statisztikai adatok természetesen nem minden esetben tükrözik a realitást, hisz ha figyelembe 
vesszük a megfogalmazott véleményeket, akkor közelebb jutunk a valósághoz. Mindettől függetlenül 
jól tükrözik a kollégium erényeit és hibáit, melyből megfogalmazhatók a jövő feladatai is. 
 
Örömmel tölti el a kollégium vezetését, hogy a leglényegesebb elemek megítélése jó, ami 
természetesen nem jelenti azt, hogy ezeken a területeken nincs tennivaló. A szobák és a közösségi 
terek felszerelésének cseréje, korszerűsítése a közeljövő feladata. Ahogy a földszint felújítása is évek 
óta várat magára, mint ahogy azon szolgáltatások rendszerbe állítása (beléptető rendszer, angolul 
beszélő recepciós, fénymásolás/nyomtatás, szabadidős és sportolási lehetőségek stb.) is, melyek a 
hallgatói komfortérzetet lenne hivatott segíteni. 
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A kollégiumi férőhelyek létszámcsökkenése nem a komfortfokozat fejlesztés következménye, hanem 
rendeleti előírás fokozatos végrehajtásából ered, így ennek kompenzálására a kollégium vezetése már 
kidolgozta azokat a javaslatokat, melyek megoldást jelenthetnek a problémára. 
Némiképp meglepő volt számunkra az a visszajelzés, hogy a válaszadók 2/3-a az „A”+”B”+”C” típusú 
szobákat részesíttette előnyben. Mindez valószínűleg az ezzel járó létszámcsökkenéssel és a kollégiumi 
díj mértékével magyarázható. Az eredmény a tekintetben mégis pozitív, hogy az intézményfejlesztési 
tervben, melyet 3 éve határoztunk meg, már akkor jól prognosztizálta a hallgatói igényeket és az 
intézmény érdekeit/lehetőségeit. 
Fontos kiemelni, hogy a megfogalmazottak megvalósításának nem szemléletbeli okai vannak, 
mindinkább financiális.  
 
A takarítás és internet (wifi) kérdése is küszöbön áll, melyek szintén komoly anyagi vonzattal bírnak, 
ezért körültekintően kell eljárni, hogy megnyugtató megoldás születhessen. Bízunk abban, hogy a 
következő tanévre (2019/20-as tanév) itt is változás várható. 
Ugyanilyen fontossággal bír a sportolási lehetőségek kérdésköre, ezen belül is a kondi- és kardioterem, 
melyre már 4-5 éve megszületett az elképzelés, ám a megvalósítása szintén várat magára. 
 
Mint az elején említettem, hogy az értékelésnek több szinten kell megtörténnie: szakmai tekintetben, 
gazdasági kérdésként, intézményfejlesztési terveket illetően és legfőképp hallgatói fórumokon. 
Mindezeket lépésről-lépésre, hisz ezek megválaszolása, a jogos kérések érvényesítése, megvalósítása 
nem egy-egy személy döntésének eredménye, hanem összetettebb, folyamatos egyeztetést és lobbi 
tevékenységet is igényel. Mindezekben az épület lehetőségei, a jogszabályok, az anyagi háttér, a 
hallgatói nyitottság, befolyásoló tényezőként szerepel. Szeptembertől ezt az egyeztetést megkezdjük 
mind a hallgatókkal és mind a többi érintettel megkezdjük, hogy mielőbb valósulhassanak meg azok a 
javaslatok, melyek a hallgatói elképzeléseken alapulnak, s érdemes megvalósítani. 
 
A könyvtárral kapcsolatos információkat átadjuk a könyvtárnak, mint az intézményhez tartozó 
szolgáltató egységnek.  
 
A közeljövőben (augusztus 1-től) változás várható a porta/járőrszolgálat és étterem vonatkozásában, 
így ennek értékelése okafogyottá vált.   
 
Összességében megállapítható, hogy kollégiumunkban nem tapasztalható szélsőséges terület, melyet 
sürgősen kellene orvosolni, ám bőven akad teendő, mely mind az intézmény, mind a hallgatók érdekeit 
is szolgálja. 
 
Köszönöm a figyelmet! 
 
Bálint Imre 
kollégiumvezető 


