
Feljegyzés a 2019. április 17-én megtartott „mini Fórum” rendezvényen 

elhangzottakról. 

A tájékoztatást tartotta: Bálint Imre kollégiumvezető 

 

1. napirend – Kollégiumi felvételi: 

102 férőhellyel csökken a hivatalos 374 férőhelyes kollégium a 2019/20-as tanévre a tanszéki 

átköltözések kapcsán. Egy részét helyben (tanulók átalakítása, vendégszobák) oldják meg, másik részét 

bérleménnyel (Állatorvosi Kollégium és az ELTE Vezér úti Kollégium) kívánják pótolni. A pénzbeni 

támogatás lehetőségét kizárta a felsőbb vezetői döntés. Létszámában minimálisan érinti a felsőbb 

éveseket, elhelyezésileg pedig az elsősöket kívánják a bérleményekbe elhelyezni. 

A felvételi eljárás várható (tervezett - nem végleges!) ütemezése: 

1. A felvételi eljárás meghirdetése – 2019. május 15-20. között valamikor 

2. A jelentkezés tervezett időszaka 2019. június 1-25.  

3. Első körös döntés: 2019. július 1-5. között 

4. Fellebbezés: 8-15. között 

5. Fellebbezési döntés: 15-20. között valamikor 

 

2. napirend – Nyári szállás lehetősége: 

A kollégiumvezetés előzetesen tájékoztatta a megjelenteket, hogy a BGE műszaki vezetése 

nemtetszését fejezte ki, hogy a hallgatók nem engedik be takarítani a takarítókat, ezért korlátozásokat 

vezetnek be a fejlesztések tekintetében, párhozamosan pedig a takarítás (főként vízkőtlenítés) 

elmaradásából adódó károkat a hallgatókra fogja terhelni. Mindemellett a nyáron alapos 

nagytakarítást rendel el, mely a nyári szállás lehetőségét is korlátozza. 

Ebből adódóan a nyári időszakra (július-augusztus) csak korlátozott létszámra (71 fő) tudunk férőhelyet 

biztosítani. A kollégiumvezető megnyugtatta a jelenlévőket, hogy az Állatorvosi kollégiumában az 

ellenkező hírekkel ellentétben mégis lesz hely, melyre a kollégium@univet.hu mail címen lehet majd 

jelentkezni. Értesüléseink szerint a díja 22.650,- Ft/hó/fő lesz. 

A saját kollégiumunkba jelentkezés feltételeit és jelentkezési lapját rövidesen közzéteszi a kollégium 

vezetése. 

Díjazás:  3 ágyas – 21.240,- Ft/fő/hó;  2 ágyas – 30.267,- Ft/fő/hó 

 

3. napirend – KOB-beszámoló és Házirend módosítás: 

A kollégiumvezető tájékoztatta a résztvevőket és egyben aggodalmának adott hangot, miszerint a 

CooSpace-re feltett KOB-beszámolóra és Házirend módosítási javaslatra senki nem tett észrevételt, 

pedig időben értesítették a lakókat és kérték az aktív közreműködést.  

Jövő héten, valószínűleg szerda délutántól, vasárnap éjfélig szavazásra kerül sor az érintett 
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dokumentumokat illetően, s ha ebben nem lesz aktívabb a közreműködés, akkor nem igazán érdemes 

önkormányzatiságról beszélni, hisz nem jelenik meg mögötte a kollégisták többsége. Ennek 

eredménytelensége (CooSpace-es szavazás) esetén kénytelen lesz a KOB közgyűlést kiírni (ezt 

szerettük volna elkerülni), s ott megszavaztatni a dokumentumokat. 

Bízunk abban, hogy az időtakarékos CooSpace formát előnyösebbnek érzi majd a hallgatók többsége, 

s megteszik kötelezettségüket.- fejezte be a kollégium vezetője. 

 

4. napirend – Korábbi kiköltözés lehetősége az V. emelet lakóinak számára: 

A felújítási munkálatok elősegítése érdekében a Kar vezetése lehetőséget biztosít arra, hogy június 15-

ig ki lehessen költözni az V. emelet lakóinak azzal a feltétellel, hogy ez esetben csak félhavi kollégiumi 

díjat kelljen fizetni. Ez a lehetőség a szobáknak szól, tehát akkor élhetnek vele az V. emelet lakói, ha 

mindenki kiköltözik a szobából és átalakíthatóvá (festés, pakolás, berendezés) válik a szoba. 

Ennek igényét 2019. május 10-éig lehet jelezni Czirkos Barnabásnál (czirkos.barnabas@uni-bge.hu ), a 

kollégium munkatársánál, a majd rendszeresített és megosztott lemondó nyilatkozaton. 

 

5. napirend – Szobák takarítása: 

Mint azt már jeleztük korábban, a BGE Műszaki Osztálya sajnálatát és nemtetszését fejezte ki azzal 

kapcsolatban, hogy a Bagolyvár kollégiumban akadályozzák a takarítók, a szobák takarítására irányuló 

munkáját. Kiemelték, hogy az is sajnálatos, hogy a kollégium vezetése nem kötelezi erre a 

hallgatókat, s ezáltal a szobák amortizációja gyorsabb, ellentétben a takarított szobákkal. Meg 

kívánják vizsgálni a kötelezővé tétel jogi hátterét, addig pedig korlátozni fogják a fejlesztésekre 

irányuló kezdeményezést, s emellett elrendelik a nyári nagytakarítást, mely befolyásolja a nyári 

szálláslehetőség kontingensét is. 

 

6. napirend – Fegyelmi eljárás: 

Bálint Imre kollégiumvezető tájékoztatta a publikumot, hogy hosszú idő után újra indítanak egy 

fegyelmi vizsgálatot az egyik kollégista hallgató (fiú) ellen, melynek anyagát pénteken át is adták 

Dékán asszonynak. 

 

Budapest, 2019. április 20. 
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