
Tisztelt Közgyűlés!  
 

A 2018/19-es tanév során változatos és sokszínű események, programok, feladatok 

határozták meg a BGE PSZK Bagolyvár Kollégium életét. Összefoglalónkban ezeken 

túlmenően a Kollégiumi Bizottság tevékenységét és az év közben elvégzett feladatokat 

szeretnénk bemutatni.  

 

Soron kívül kiemelendő, hogy minden tanév kezdését három fontos esemény előzi meg, 

amelyben fontos szerepet vállal a bizottság:  

1. Kollégiumi felvételi  

2. Fészekrakó  

3. Beköltözés  

 

Általánosságban elmondható, hogy rendezvényeink felkeltették a kollégiumi közösség 

érdeklődését és eredményesen zajlottak le, azonban kiemelnénk, hogy a gólyák részéről 

mutatkozó csökkenő aktivitás miatt a 2018-ban tartott, új keretek között szervezett Fészekrakó 

nem érte el a kívánt hatásfokot. Programjaink megvalósulását a tanévben is a PSZF Bagolyvár 

Kollégiumért Alapítvány finanszírozási segítségének köszönhettük.  

 

 A KOB-választás 2018. szeptember 26-án érvényesen zajlott le, amely során öt új taggal 

bővült a szervezet. Az előző évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a szervezeten belüli eltérő 

pozíciók kevésbé indokoltak, nem növelik szignifikánsan a hatékonyságot, így az érdeklődő 

hallgatók egyszerűen jelentkezhettek kollégiumi bizottsági tagságra.  

 A Kollégiumi Bizottság tagjai a 2018/19-es tanévben:  

 Bodor Mónika – elnök   (212. szoba) 

 Fazekas János Dávid   (402. szoba) 

 Huszár Péter    (319. szoba) 

 Kalmár Dóra    (521. szoba) 

 Kalmár Réka    (521. szoba) 

 Réman Erika    (527. szoba) 

 Szakács Luca    (215. szoba) 

 Tudlik Bence    (324. szoba) 

 

 Az új KOB megalakulása után októberben teljes létszámmal kezdtük meg 

működésünket és nagy örömmel jelenthetjük be, hogy teljes létszámmal is zárul az idei tanévi 

működésünk. 

 2018. november 10. és 11. között egy kétnapos csapatépítő program keretében 

kovácsolódott össze a csapat, ahol a kikapcsolódás és szórakozás mellett szakmai tréningen is 

részt vettünk, amelyet igyekeztünk hasznosítani a későbbiekben. 

A szorgalmi időszakban a KOB formális üléseit indokolt esetekben tartottuk meg, de 

rendszeresen szerveztünk informális gyűléseket, amennyiben a feladatok azt megkívánták. 

Ezek folyamán elsősorban a programszervezéssel kapcsolatos kérdésekről esett szó, ám kiemelt 

jelentőséget kaptak a kollégisták mindennapi életében felmerülő problémák is: közösségi terek 

tisztasága, házirend betartása és az egyéb aktuális gondok.  

 

 

 

 

 

 



Az évközben felmerült kérdések, problémák 

 
Higiénia:  

A tanév során többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy a közösségi tereket, mosdókat és 

konyhákat mindenki tartsa tisztán és rendben, mivel ezzel saját társaitoknak okoztok bosszúságot. 

Szobaellenőrzéskor a kollégium dolgozói és a KOB-osok is elégedetten vehették tudomásul, hogy 

az utóbbi évekhez képest javulást tapasztalhattunk a szobatisztaságban. Kérünk mindenkit, hogy a 

jövőben is tartsák meg ezt a jó szokást és ügyeljenek a tisztaságra. 

A második félévtől (az Egyetem rendelkezése alapján) heti rendszerességgel minden 

szobában a takarítószolgálat végez takarítást. Mivel a döntést (szinte érthetetlen szintű) 

felháborodás követte, így lehetőséget kaptak a hallgatók a szobatakarítási szolgáltatás mellőzésére. 

Általánosságban megállapítható, hogy csekély számú szobában fordulhatnak meg a takarítók. 

Azonban azok a szobák, ahol a takarítást rendszeresen nem veszik igénybe, gyakoribb 

szobaellenőrzésre és komolyabb szankciókra számíthatnak nem megfelelő szobatisztaság esetén, a 

korábbi tájékoztatásnak megfelelően.  

Ezúton is kérjük a kollégisták együttműködését, hiszen a kedvezőtlen fogadtatás nem 

mentesít az alapvető higiéniai és tisztasági követelmények be nem tartása alól! Ugyanakkor még 

mindig várjuk a visszajelzéseket azoktól a szobáktól, amelyekben rendszeresen takarítanak a 

dolgozók, hiszen a későbbiekben mi ezen kritikákat (pozitív és negatív egyaránt) tudjuk közvetíteni 

a kollégium vezetése felé.  

 

Meghibásodások és fogyóeszközök:  

Sajnos sok kollégista továbbra sem képes a meghibásodásokat, pótlásokat rendesen jelezni. 

Kérünk titeket, hogy vegyétek a fáradtságot, mivel ez a ti ittléteteket is „komfortosabbá” teszi. A 

hibák bejelentésére tavaly év végétől már online felület is rendelkezésre áll a kollégium honlapján, 

amely még egyszerűbbé teszi a folyamatot, azonban továbbra is lehetséges a portán megtalálható 

füzetbe is felvezetni a problémákat.  

 

Jogviszonyban változás:  

Többször hívtuk fel a figyelmet arra, hogy ha a hallgatók jogviszonyában változás történik, 

tehát aktív félévről passzívra váltanak, vagy megszűnik a jogviszonyuk, azt kötelességük jelenteni 

a titkárságon, elkerülve a kellemetlenségeket a későbbiekben, hiszen a mulasztásoknak 

következménye van. Kollégiumi férőhelyre (jogviszonyra), kizárólag ’Aktív’ jogviszonnyal 

rendelkezők jogosultak. Ha valakinek a finanszírozási formája a költségtérítésesről államisra (vagy 

fordítva) változik, annak a kollégiumi díja is módosul, ezért ezt a változást is kötelező jelenteni a 

finanszírozási forma módosulását követő 5 napon belül. (Kollégiumi Működési Szabályzat: 

„Minden kollégistának a személyi adataiban, tanulmányaiban és az egyéb körülményeiben 

bekövetkezett változást 5 munkanapon belül írásban jelentenie kell a kollégiumi előadónak.”) 

 

Kollégiumi díj fizetése:  

 A tanévben módosult a kollégiumi díjfizetési határidő, így arra a tárgyhót követő hónap 1. 

és 5. napja között van lehetőség (természetesen a hétvégék és munkaszüneti napok 

figyelembevételével).  

 
Kollégiumi jelentkezés:  

Terveink alapján a kollégiumi jelentkezés a szokásos, kétlépcsős rendszerben fog lezajlani. 

Ennek köszönhetően a leendő és a jelenlegi felsőbb évfolyamosoknak júniusra esik a jelentkezési 

időszak. Továbbra is a Modulo rendszeren keresztül kell pályázni a kollégiumi jogviszonyra. 

Mindezekről időben tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy mindenkinek legyen ideje beszerezni a 

számára szükséges mellékleteket. Az erre vonatkozó pontosításokat a Felvételi kiírásban 

mindenképpen célszerű rögzíteni.  

 



 

Kevesebb kollégiumi férőhely 2019 szeptemberétől:  

Jelen állás szerint 2019 szeptemberétől a teljes 5. emeleten tanszékek fognak működni, 

mivel az egyetemi épületben azok felújítása zajlik majd. Ez 102 hallgató kollégiumi elhelyezését 

érinti. Folyamatosan tárgyalunk az ügyben, hogy erre a problémára milyen megoldást lehetne 

találni. Eddig olyan javaslatok születtek, mint 

o a kollégiumi férőhelyek számának egyszerű csökkentése (tehát összesen 272 

hallgató nyerhetne felvételt), 

o bérelt helyeken történő elhelyezés más kollégium(ok)ban, ennek megvalósítása 

kérdéses 

    külföldi hallgatók áthelyezése bérleménybe?  

    leendő elsős hallgatók áthelyezése bérleménybe?  

    felvételi pontszám alapján szétosztani a felvételt nyerteket?  

A témát már többször is felhoztuk a kollégistáknak, így elvileg azt, aki eddig is tájékozódott 

és olvasta hirdetményeinket, részt vett a Fórumokon, nem érhette meglepetésként a hír.  

Egyelőre megértéseteket és türelmeteket kérjük az üggyel kapcsolatban, mindenkit időben 

fogunk tájékoztatni a döntésről!  

 

Nyári szállás:  

 Pillanatnyilag még nincs információnk arról, hogy hány emelet vehető igénybe nyári szállás 

céljából, mivel ezt nagyban befolyásolja, hogy a szünidőben felújítási munkálatok zajlanak majd a 

kollégiumban. Amennyiben tudunk nyári szállást biztosítani (!), a jelentkezés során azok a 

hallgatók részesülnek előnyben, akik szakmai gyakorlatukat töltik, állandó munkát vállalnak, vagy 

közéleti tevékenységet végeznek (HÖK, KOB). Felhívjuk a figyelmeteket, hogy idén szigorítjuk a 

jelentkezés feltételeit, így a kollégiumvezetői figyelmeztetéssel rendelkezők, vagy a tanévben 

végzett szobaellenőrzések során 4-es vagy 5-ös osztályzatú szobatisztaságot nem produkáló 

kollégisták ne vegyék zokon, ha a jelentkezésüket elutasítják.  

 Továbbá, a nyári szállásdíjakról felröppenő rémhírek ellenére azok nem emelkedtek: 

érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkezőknek az IFA-mentes árat kell figyelembe venniük, 

tehát a háromágyas elhelyezés díja egyáltalán nem változott, a táblázatban pedig új kategóriaként 

jelent meg a kétágyas szobában elhelyezés és annak díja. Tájékoztatásul: A szállásdíjakat nem a 

kollégium határozza meg és még csak nem is az használja fel, így az ezzel kapcsolatos 

problémáitokat ne a kollégium dolgozóira, kollégiumért dolgozókra vetítsétek.  

 A jelentkezésről és annak feltételeiről májusban várható bővebb tájékoztatás.  

 

Szabályzat módosítási javaslatok:  

 A KOB második féléves munkájának egyik fő gerincét a szabályzat módosítási javaslatok 

megtárgyalása tette ki. Ezen belül mind a Házirendre, mind a HKR-re (és azon belül a felvételi 

eljárásra) vonatkozóan fogalmaztunk meg változtatási törekvéseket. Legtöbb helyen inkább csak 

pontosítást és újdonságok felvételét éreztük szükségesnek. Figyelem! Az új Házirendről való 

szavazás szintén a feladatotok!  

A fontosabb témák, javaslatok, amelyekről tanácskozások folytak:  

 A kollégiumi díjfizetés határideje módosuljon a tárgyhót követő hónap 1 – 10. között 

 A kollégiumban eltöltött vendégéjszakákból származó bevétel 15 – 20 %-át  a kollégium 

használhassa fel programok, rendezvények, események szervezésére, közéleti ösztöndíjra 

 Kollégiumi Bizottság működésének megreformálása (akár létszámcsökkentést is beleértve) 

 A kollégiumi felvételi pontrendszerének átalakítása: Ezen a témán belül inkább csak 

előkészítő, igényfelmérő folyamatok zajlanak, hiszen a hallgatók szélesebb körét 

szeretnénk megkérdezni a témával kapcsolatban. A KOB kevésbé érzi igazságosnak a 

felvételi pontrendszert, azonban kilenc ember véleménye nem tükrözi az egész kollégium, 

illetve a felvételt nem nyert hallgatók szemléletét. Ezért a későbbiekben (következő 



tanévben) igényfelmérésekre alapozva szeretnénk megkezdeni a munkát és (szükség esetén) 

a tárgyalásokat.  

 

PSZF Bagolyvár Kollégiumért Alapítvány megszűnése:  

 Már értesülhettek a kollégisták arról a hírről is, hogy programjaink fő pénzügyi támogatója, 

az Alapítvány megszűnik. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik ezen az úton 

támogatták a kollégiumi élet fellendítését!  

 Azonban az Alapítvány megszűnésével az események megszervezéséhez szükséges 

legnagyobb pénzügyi forrás elapad, kérdések merülnek fel a jövő évi programkínálattal 

kapcsolatban. 

 

 

Rendezvények 

 

Fröccspong verseny 

Kicsit eltérve az előző tanévben kialakult „szokásoktól” „fröccsöntő műhellyé” 

alakítottuk a tornatermet és új keretek között szerveztük meg a népszerű versenyt. 

Érdeklődésben nem volt hiány, novemberben és februárban is elértük a maximális 

jelentkezőszámot, és a szurkolókkal, további érdeklődőkkel egy-egy nagyon jó hangulatú estét 

élhettünk át közösen.  

 

LAN-party 

Új program lett volna a kínálatban, s az előzetes igényfelméréseknek megfelelően a 

szervezést meg is kezdtük, azonban jelentkezés hiányában a program elmaradt.  

 

Koli Séfek főzőverseny 

A 2017/18-as tanévben startolt esemény nagy sikerére való tekintettel az idei tanévben 

is belevágtunk a főzőverseny megvalósításába. A félévek egyik legsikeresebb programjáról 

beszélhetünk, jellemző volt a túljelentkezés is. Hangulatos, családias kis események voltak ezek 

a versenyek, finomabbnál finomabb ételekkel és ügyes, kreatív koli séfekkel.  

 

Karaoke est 

November 20-án, a Koli Séfek főzőverseny eredményhirdetésével egybekötve tartottuk 

ezt az újító jellegű programot. Kis létszámú versenyző és érdeklődő jelent meg, így 

konklúzióként megállapítottuk, hogy a továbbiakban nem versenyként, hanem egyéb 

események során „betétprogramként” érdemes a kínálatba emelni.  

 

Just Dance 

Már-már hagyománnyá vált félévenként egy Just Dance verseny hirdetése. Örömmel 

láttuk, hogy még mindig nagy volt az érdeklődés a népszerű játék iránt, és szívesen vesztek 

részt ezen a programon, így ezt mindenképp pozitívan értékeljük.  

 

Mikulás a Bagolyvárban 

December 5-én szintén a szokásos Mikulás napot ünnepeltük a kollégiumban. A 

hagyományos Téla-posta mellett újításként lehetőséget nyújtottunk arra, hogy a barátok, 

ismerősök számára a Mikulás adja át az ajándékcsomagokat. Este Mikulás-partyt szerveztünk, 

amely nagy népszerűségnek örvendett a kollégisták körében, így egy eredményes, jól lezajlott 

programot tudhattunk magunk mögött.  

Bagolyvár Napok 

Februárban egy tíznapos programsorozatot hirdettünk, amely a Zuglói 

Egészségfejlesztési Iroda közreműködésével egy igazán színes foltja lett a kollégiumi életnek. 



Elégedetten láttuk, hogy a közéleti pontokká konvertálható Bagolyvár Napok pontversenye és 

a számos nyeremény felkeltette a bent lakók figyelmét, és szép számmal jelentek meg a 

kollégisták az eseményeken. Összességében úgy véljük, hogy sikerült egy jó hangulatú, az 

élmények mellett az egészségfejlesztésre is fókuszáló, eredményes két hetet zárnunk.  

Az érdeklődők a következő programokon vehettek részt:  

Mályvatükör Kiállítás    Zacher Gábor előadás 

BL-tippjáték  Fröccspong verseny 

Asztalitenisz Kupa   FIFA19 verseny 

Főzőverseny      Önismereti előadás 

Egészségügyi állapotfelmérés  Könyvtári játék 

Újraélesztési gyakorlat   Kiss Balázs birkózó világbajnok előadása 

Just Dance verseny    Pókerverseny 

Biliárd verseny    Love Café 

Bowling verseny    Jóga 

 

Általános összegzésként elmondhatjuk, hogy az általunk szervezett programok zöme sikeres 

lefutású volt, azonban erősen megmutatkozó tendencia a hallgatók inaktivitása, érdektelensége 

a közösségi események iránt. Emiatt számos programot le kellett fújnunk, újító jellegűeket 

(LAN-party, Kaszinó) és hagyományos eseményeket is (Farsangi Labdarúgó Kupa). Ez 

valamelyest hátráltatta a törekvéseinket, amelyeket a kollégiumi élet fellendítése céljából 

tettünk, s kollektívan bízunk abban, hogy ezen kudarcok nem nekünk, szervezőknek szólnak, 

hanem sokkal inkább a megváltozó hallgatói igényeknek tudható be.  

 

A Kollégiumi Bizottság tagjainak beszámolói 

 

Bodor Mónika:  

 A KOB tapasztalt tagjaként tavaly nyáron is folytattam aktív munkámat a kollégiumi 

életben. Elsősorban a ki-, be- és átköltözések koordinálásában, szobabeosztás elkészítésében, 

és a Fészekrakó előkészítésében vettem részt, valamint a Felvételi Bizottság tagja voltam a 

kollégiumi felvételik során.  

 Szeptembertől, az eredményes választás lebonyolítása után az újjáalakult KOB-

elnökeként tevékenykedtem tovább. Ezáltal jóval nagyobb felelősség hárult rám és a feladataim 

is meghatványozódtak. Betekintést nyerhettem egy szervezet irányításának folyamatába, s úgy 

gondolom, hogy a csapatmunkán túlmenően vezetői képességeim is kamatoztatni tudom majd 

a jövőben.  

 Általános feladataim közé tartoztak a hivatalos és informális gyűléseink összehívása, 

megtartása, a szervezet háttérfolyamatainak koordinálása, informálása, adminisztratív 

feladatok ellátása, egyéb ad hoc ügyek esetén tárgyalásokon való részvétel, valamint a 

fontosabb információkról való folyamatos tájékoztatás a kollégium különböző csatornáin.  

 A tanévben megtartott programok közül a Just Dance versenyek, a Mikulás nap, 

valamint a teljes Bagolyvár Napok alapkoncepciójának, megszervezésének, lebonyolításának 

megtervezése és végrehajtása kapcsolódik a nevemhez. Ezeken belüli feladataimat nem 

kívánom részletezni, hiszen akkor holnap estig olvasnátok a beszámolóm, kérlek elégedjetek 

meg annyival, hogy az első ötlet papírra kerülésétől az utolsó felseprésig végig vezettem, 

koordináltam a folyamatokat és végrehajtottam a feladatokat.  Természetesen a társaim által 

szervezett programokon is segédkeztem.  

 A programok, események szervezésén túlmenően számos egyéb feladat is felmerült a 

tanév során. Ebből prioritást élvezett a tanszékek felújítási munkálatai miatt kieső 5. emelet, 

illetve az így elhelyezéshez nem jutó 102 hallgató ügye. Érdemleges döntést az Egyetem, a 

Gazdasági Hivatal és a HÖK-kel konzultálva lehetséges hozni, ezért ez továbbra is nyitott 



kérdés marad. Igyekeztünk a szobatakarítással kapcsolatban is minél jobb alkupozíciót 

megszerezni, azonban a takarító cég részéről is kevés hajlandóságot tapasztaltunk/tapasztalunk 

a szolgáltatás minőségének, feltételeinek javítására. Jelenleg a nyári szállással kapcsolatban is 

folynak a tárgyalások. Mindemellett pedig a szabályzat módosítási javaslatok kapcsán is sokat 

dolgoztam.  

 Összegezve a tevékenységemet, úgy érzem, hogy a lehető legtöbbet hoztam ki 

magamból, sokszor túl is vállalva magam az egyetemi kötelezettségeim mellett, viszont 

tagadhatatlanul sok tapasztalatot szereztem ezen időszak alatt. Igyekeztem végig a kollégiumi 

közösség fellendítésére fókuszálni, és véleményem szerint ez a lehetőségekhez képest sikerült 

is. Örömmel láttam, hogy kérdések, kérések esetén szívesen fordultok hozzám, s bízom benne, 

hogy ez a bizalom a továbbiakban is megmarad a részetekről.  

 A KOB működésével kapcsolatban egy kicsit negatívabb hangvételű lesz a kritikám.  

Úgy érzékeltem, hogy a tapasztalatlanság és a feladatok, a felelősség mértékének újdonsága 

miatt kevésbé volt harmonikus az együttműködés és a feladatmegosztás – talán mindez abból 

is adódott, hogy a csapat nagyobb része csak a tanév elején csatlakozott a szervezethez. Emiatt 

sokszor éreztem azt, hogy túl sok feladat hárul rám, de igyekszem pozitív maradni, és bízom 

benne, hogy a jövőben sikerül jobban összecsiszolódnia a csapatnak és egy picit jobban 

átszellemülnie a csapatmunka és a vállalt kötelezettségek lényegében, törekedve az önállóbb 

feladatvégzésre is. Ugyanakkor magammal kapcsolatban is megjegyezném, hogy hajlamos 

vagyok minden terhet a hátamra venni, és a feladatok teljesítésében konzervatívnak és 

maximalistának számítok, így valószínűleg nekem is jobban törekednem kellett volna, hogy a 

manapság népszerűbb, lazább vezetési stílust válasszam.  

Pozitívumként kiemelném, hogy egy kedélyes és színes társaságú KOB-alakult, 

amelyben - úgy gondolom-, hogy mindenkinek lehetősége volt a személyiségéhez és 

képességeihez leginkább megfelelő feladatot elvállalnia. Bár a csapatdinamikán lehetett volna 

javítani, azonban a csapatszellemmel, együttműködési hajlandósággal általánosságban nem 

volt probléma. Az egyéni programok szervezését és lebonyolítását szépen elvégezték a társaim, 

így ezek esetében zömében valóban csak „tereprendezési” feladatokat kellett folytatnom, illetve 

kollektív kötelezettségek teljesítése esetén is sikerült tartani a határidőket.  Ezúton is köszönöm 

szépen a munkájukat! 

 Mandátumom szeptemberben lejár, s, mivel a szakmai gyakorlatomra és 

szakdolgozatomra szeretnék koncentrálni, így nem indulok újra az őszi KOB választáson. 

Összességében hasznosnak titulálom az elmúlt két év történéseit, rengeteget tanulhattam, amit 

úgy vélek, hogy a kollégiumi falain kívül is hasznosítani tudok az életben, és örülök, hogy 

vállalkoztam erre a feladatra. Volt és jelenlegi KOB-os társaimnak is köszönöm a közös 

munkát, bízom abban, hogy mindannyian fejlődtünk valamennyit a közös munka során. 

 Külön szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégistáknak, akik rendszeresen részt 

vettek a KOB által szervezett rendezvényeken. Bár jelen pillanatban inkább úgy tűnik, hogy az 

aktív közösségi élet csillaga leáldozóban van, bízom benne, hogy némi átalakulás után, új 

keretek között szervezve ismét megjelenik bennetek a közös események iránti igény!  

 

Fazekas János Dávid:  
A 2018/2019-es tanév rengeteg programmal bővelkedett, amiből szervezés szintjén én is 

igyekeztem kivenni a saját részemet. Az idei tanévben már másodéves KOB-osként voltak 

kifejezetten olyan programok, amiket igazán a sajátoménak éreztem. Ide sorolnám első sorban a 

Fröccspong bajnokságokat, amik évek óta közkedveltek a kollégisták körében. Szerencsére ez az 

ide tanévben sem volt másképpen. A Fröccspong bajnokság teljes lebonyolítása (főszervezőként) 

az én feladatom volt, persze segítők bőven akadtak.  

Idei KOB-os koncepciónk volt az, hogy 1-1 programhoz kollégisták segítségét kérjük ezzel 

is növelve aktivitásukat. Az esemény az idei tanév mindkét félévében megrendezésre került egyszer 

önálló formában, máskor a Bagolyvár napok programsorozat keretein belül. Ezen kívül 



megemlíteném, hogy az év során két alkalommal is részt vettem a Szoba Szemle lebonyolításában. 

Azt hiszem az idei tanév legnagyobb eseménye a februárban zajló kéthetes Bagolyvár Napok volt. 

Ebben a két hétben a már említett Fröccspong bajnokság megszervezése mellett két asztalitenisz 

versenyt is lebonyolításának is részese voltam, ugyanis a nagy jelentkező létszámra való tekintettel 

külön fiú és lány bajnokságot is szerveztünk. A Bagolyvár napok nagy szenzációja idén a Zuglói 

Egészségfejlesztési Iroda által nyújtott programok voltak.  

A továbbiakban szeretném még megemlíteni, hogy immáron harmadik éve élek itt a 

kollégiumban és második évemet töltöm itt KOB-osként. Ez alatt az idő alatt rengeteg kollégistával 

ismerkedtem meg és mondhatom egytől-egyig a barátaim. Ennek köszönhetően számtalan 

alkalommal fordultak hozzám segítségért az év során és én mindig készséggel segítettem nekik, 

illetve számtalan alkalommal ösztönöztem és bátorítottam őket, hogy vegyenek részt az általunk 

szervezett programokon. Külön kiemelném a Mikulás napi programunkat, amikor is egy Facebook 

Live-nak köszönhetően a kezdetben üres étterem és nagy társalgó megtelt kollégistákkal és egy 

hatalmasat buliztunk együtt az én saját meglepődésemre is. Ez is mutatta, hogy nem halt ki a 

kollégiumi élet, csak nekünk is jobban alkalmazkodnunk kell a mai fiatalok igényeihez. 

Sajnálatos módon az idei tanév lezárultával az én mandátumom is lejár, így valószínűleg 

nem leszek továbbra a Kollégiumi Bizottság tagja, de ezúton szeretném megköszönni a közös 

munkát a múltbéli és a jelenlegi Kob tagoknak, illetve a kollégium vezetésének. 

 

 

Huszár Péter:  

Személy szerint, amikor csatlakoztam a Kollégiumi Bizottsághoz elsődleges célomként 

a kollégiumi közélet újbóli fellendítését/felelevenítését tűztem ki. Véleményem szerint az 

eddigi munkám során állíthatom, hogy sikerült ezért az ügyért tennem.  

Szeretném megemlíteni az első félév során a kollégisták számára rendezett Fröccspong 

bajnokságot, a fotókiállításáról készített videómat, és a Mikulásnapon folytatott segítő 

tevékenységemet is. Természetesen a továbbiakban is folytattam: a Bagolyvár napok keretein 

belül BL-tippjáték, Fröccspong bajnokság, FIFA19 bajnokság és biliárd versennyel 

kedveskedtünk a kollégistáknak, ezeknél a programoknál lebonyolítóként vettem részt.  

A jövőre tekintve továbbra is szeretném a KOB-os tevékenységemet folytatni.  

 

 

Kalmár Dóra:  
Első félévben a karaoke verseny szervezése, lebonyolítása volt a feladatom. A kollégiumi 

programok előkészületében, lebonyolításában való segítségnyújtás, fotózás  és az ezzel kapcsolatos 

utómunkálatok. Januárban tartott egyetemi nyílt napon, a kollégium és a szobák bemutatásában való 

segítség. Az év során tartott Széplak szemlén szinte folyamatos a részvételem, segítségnyújtásom.  

Véleményem szerint a csapatmunkámmal nem volt probléma. A rám bízott feladatokat –

tudásomnak megfelelően- igyekeztem tökéletesen elvégezni és a határidőket mindig betartottam. 

Örülök és köszönettel tartozom azért, hogy egy ilyen csapathoz tartozhatok. Jól kijön mindenki 

egymással és hamar megtaláljuk a közös hangot. Tiszteletben tartjuk a másikat és a hónapok során 

egy erős csapattá váltunk. Úgy gondolom, mindenki egy külön egyéniség a mi kis csapatunkban, és 

így 8-an vagyunk egy kerek egész.  

Törekszünk arra, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki mindenből és hogy mosolyt csaljunk a 

kolis társaink arcára. Örömmel tapasztaltam, hogy a mindennapok során is fordultak hozzám egy-

egy kérdéssel, kéréssel a kolisok és jó érzéssel töltött el, hogy segíthettem nekik. 

 

 



 

 

Kalmár Réka:  
Az éves beszámolóban ki szeretnék térni a 2018 szeptemberétől történt személyes és a 

kollégiumi bizottság által végzett tevékenységünkre. 

Az idei tanévben pályáztam meg a kollégiumi bizottsági tagságot és sikeresen megnyertem, 

ezáltal számos érdemleges tevékenység szervezésében segédkezhettem és szakmailag is fejlődtem 

a csapatban.  

Az első félévben számos programot szervezett a KOB. Bagolyvár főzőverseny, Fröccspong 

bajnokság, Just Dance, karaoke est, és a legnagyobb volumenű, a bagolyvári Mikulás rendezvény. 

Mindegyik rendezvény több napos előkészületet és lebonyolítást igényelt. Kezdve az ételek/ italok 

kitalálásával és vásárlásával, folytatva a megfelelő ajándékok kiválasztásával, költség számolással 

és végezetül a kivitelezésig. 

A programok közül a LAN party-t nem sikerült megvalósítani ámbár előmunkálatok 

javában folytak mielőtt végleg töröltük a rendezvényt. Az első félévben a karaoke est egyik 

főszervezője voltam. Plakát készítése és az ajándékok megszerzésével foglalkoztam. Az őszi félév 

legnagyobb programja a Mikulás napi rendezvény volt. Én főként segítő voltam a rendezvény 

lebonyolításában.  

A tavaszi félévben a Bagolyvár Napok alkalmából sok esemény lebonyolításában 

segédkezett a KOB. A Széplak szemlén értékeltem a kollégiumi szobák tisztaságát.  

Az elmúlt időszakban javaslatokat fogalmaztunk meg a Házirend megváltoztatására és 

megtárgyaltuk a további teendőket.  

 

 

Réman Erika:  
Idén szeptemberben csatlakoztam a KOB-hoz, és kapcsolódtam be a bizottság munkájába. 

A bizottság tagjaként sok új tapasztalatot és barátokat, ismerősöket szereztem. 

 Kezdetben társszervezőként segítettem a kollégiumi főzőverseny szervezésében, lebonyolításában, 

így megtanulhattam, hogyan is kell egy hasonló volumenű rendezvényt megtervezni és társaimmal 

együttműködni. Segítettem az alapanyagok és ajándékok beszerzésében, valamint a verseny végén 

az elkészült fogások értékelésében is. Társaim által szervezett egyéb programokon kisebb 

feladatokat láttam el, például a helyszínek berendezése, előkészületi munkák, takarítás a program 

végén. A decemberben rendezett Mikulásünnepségen pultosként is kipróbálhattam magam.  

A kollégium lakói sokszor fordultak hozzám kérdéseikkel, ezeket mindig szívesen 

válaszoltam meg. A legtöbb programon fotókkal örökítettem meg a legemlékezetesebb pillanatokat. 

Ezt a feladatot nagyon közel éreztem magamhoz. Idén tavasszal lebonyolítóként is kipróbálhattam 

magam, egy újabb főzőverseny keretében. Ekkor értettem meg igazán, mekkora felelősség is egy 

ilyen program megvalósítása, a csapatok informálása, koordinálása. Munkámmal igyekeztem tenni 

a közösségért és a kollégiumi élet felpezsdítéséért. 

A Kollégiumi Bizottság tagjaival végzett közös munka során igyekeztem legjobb 

képességeim szerint teljesíteni. A csapatot azonban még nem érzem teljesen összeszokottnak, ez 

néha megmutatkozott az információk cseréjében is. Együtt azonban rengeteg sikert értünk el, mind 

az egyes programok látogatottságát, mind a kivitelezést tekintve.  

Összefoglalva, a KOB remek lehetőséget teremtett arra, hogy fejlődhessek a 

csapatmunkában, így a jövőben is szeretnék tenni a hallgatókért és további programokkal színesíteni 

a kollégiumi életet.  

 

 

Szakács Luca:  
A 2018/2019-es tanévet már másodéves KOB-osként kezdtem, és örömmel vágtam bele az 

idei szemeszterbe az új tagokkal kibővült csapattal. Az ide év számtalan eseményt tartogatott 

számunkra, így se ősszel se tavasszal nem unatkoztunk. Első, több időbefektetést igénylő feladatom 



a mandátumválasztások után, októberben volt. Ebben a hónapban fő tevékenységem az idei KOB-

tablóval volt kapcsolatos. Ehhez készítettem, szerkesztettem a szükséges portfóliókat, illetve 

megterveztem a dizájnt, amellyel a tabló egy kicsit színesebb koncepciót vett fel idén.  

Személy szerint már több kedvenc programom is van az év során, szervezőként pedig 

szívem csücske a KoliSéfek főzőverseny, amelyet másodszor rendezhettem meg, mint főszervező, 

novemberben. Kifejezetten örültem, hogy ez az alkalom is jó hangulatban, vidáman telt, csupa 

kreatív igazi kolis megoldással az ételek tekintetében és remélem ez a továbbiakban is így fog 

folytatódni.   

Tovább lépve a tavaszi szemeszterre, talán mondhatom, hogy a tíznapos Bagolyvár Napok 

programsorozatunk volt az eddigi legnagyobb volumenű projektünk, amelyben igazán szívesen 

vettem részt, mind lebonyolítóként, mind résztvevőként. A programsorozat alatt, mint egyik 

főszervező szerveztem meg és bonyolítottam le legsikeresebb programjaink egyikét az 

Asztalitenisz-kupát, amely a túljelentkezés miatt két időpontot is magáénak tudhatott. Több 

segítőnk is akadt a kollégisták közül, akik aktivitásának külön örültünk. 

Egyik fő vonala a Bagolyvár Napoknak a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda hozzájárulása volt, így 

több Zefi-s esemény során is segédkeztem. Számomra a hét lezárásaként, terveztem meg első Póker-

versenyünk lebonyolításának menetét, illetve segítséggel felügyeltem azt, ezúton itt is köszönöm a 

kitartó osztók részvételét.  

Megemlítenem még, hogy idén többször is részt vettem a Széplak Szemle lebonyolításában, 

amely során idén pozitívabb tapasztalataim születtek, mint az elmúlt évben. 

Összeségében egy mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött és a csapat az idei éveben is 

gyümölcsözően teljesített rendezvényszervezés terén, pár igazán sikeres programmal. Úgy 

gondolom, az év elei csapatépítőnek köszönhetően jóval rugalmasabban kommunikáltunk 

egymással, új ötleteket találtunk ki és könnyebben ment a munkamegosztás is.  

Természetesen ebben az évben is akadtak olyan ötleteink, kész programjaink, melyek érdeklődés 

hiányában elmaradtak, ezeket szomorúan vettük tudomásul, de be kell látunk, hogy nincs meg az a 

szintű érdeklődés egyes programok iránt, melyben mi reménykedünk. A következő KOB feladata 

lesz, megtalálni azokat a mozgatórugókat, amelyek segítségével kicsit jobban fel tudják pezsdíteni 

a kollégiumi életet. 

Az én mandátumon a tavaszi szemeszter végeztével lejár, így a továbbiakban nem leszek 

tagja a Bizottságnak, ahol a 2 év alatt több tapasztalattal is gazdagodhattam. Végezetül szeretnék 

további kitartó munkát kívánni a Titkárság dolgozóinak, valamint egy eredményes működést 

jövőbeli KOB-nak. 

Személy szerint, magamról úgy gondolom, hogy a feladataimat megfelelően elvégeztem, 

igaz, volt, hogy szerettem volna többet hozzátenni a működésünkhöz. A tavaszi félév második fele 

számomra időhiány miatt eddig passzívabban telik, de ezen felül a munkával, amit elvégeztem az 

évben elégedett vagyok 

 

 

Tudlik Bence:  
Új KOB tagként igyekeztem minden elvárásnak megfelelni, ezért teljes erőbedobással 

álltam neki az egész éves munkának. Próbáltam minél több ötlettel előrukkolni és ezeket alaposan 

kidolgozni. Ugyan adódtak az elején nehézségek, de úgy érzem sikerült eljutni arra a pontra, 

ahonnan már egyszerűbben meg a szervezés és a koordinálás.  

Az idő előrehaladtával rám hárult a legtöbb grafikai munka és a plakátok elkészítése. Mivel 

ezelőtt én nem igazán foglalkoztam képszerkesztő programokkal, kénytelen voltam megismerkedni 

ezekkel, aminek így utólag örülök és a mai napig igyekszem szélesíteni a tudásom tárházát, de az 

elején nagyon sok falba ütköztem a képzettlenségem miatt.  

Továbbá a programok megszervezésében és kivitelezésében is jelentős részem volt. Saját 

programok közül említeném a Bagolyvár napok keretein belül megrendezésre kerülő biliárd 

versenyt, valamint a bajnokok ligája tippjátékot. Ezeken kívül a „Mikulás a Bagolyvárban” nevet 

viselő eseményünkre, valamint a fröccspongokra én szereztem be az rendezvények 



megvalósításához szükséges eszközöket, kellékeket. A Bagolyvár napok kéthetes programsorozat 

előkészítésében, megalkotásában elég nagy szerepet vállaltam. Az esemény létrehozásához 

szükséges előkalkulációkat, költségterveket, dokumentumokat hoztam létre, amik által képet 

kaptunk, hogy milyen programokra lenne igény, valamint, hogy ezek mennyiből lennének 

kivitelezhetők. Részt vettem az esemény keretein belül megrendezésre kerülő programok nagy 

részének megszervezésében, részleteinek kidolgozásában, lebonyolításában. Mint a legtöbb 

eseményen, így itt is a programok technikai feltételeit (pl. hangosítást) én készítettem elő, valamint 

biztosítottam az esemény ideje alatt.  Legutóbbi feladatunk a kollégiumi szabályzat, valamint a 

HKR megreformálása volt, amiben szintén közreműködtem. 

Összegezve az elmúlt idő tapasztalatait, valamint a fent említetteket, általánosságban 

elmondható, hogy elégedett vagyok a teljesítményemmel, de természetesen mindent meg fogok 

tenni annak érdekében, hogy a jövőben növeljem a terhelhetőségemet, a problémamegoldó 

készségemet, illetve pótoljam a hiányosságaimat. Jövőre is a KOB tagja maradok, ezért igyekszem 

majd a rám kiszabott feladatokat a lehető legtökéletesebben elvégezni, valamint emelni a kollégiumi 

élet színvonalán és törekedni annak felpezsdítésén.  

Természetesen ebben a Ti segítségetekre is szükség lesz, mivel ezt a közösséget Ti 

alkotjátok és formáljátok. Már van néhány ötlet a fejemben, de ezekről majd a megfelelő időben 

tájékoztatunk mindenkit.  
 

 

A 2018/19-es tanév eseményeinek összegzése 

 
Végső megállapításként tehető, hogy belső feladatainkból és a rendezett programok számából 

adódóan is mozgalmas tanévet tudhatunk magunk mögött.  

Ugyan az események kapcsán elmondható, hogy a kollégium viszonylag szűk rétegét tudjuk 

megmozgatni, azonban a csekély létszámú, családias jellegű rendezvények ellenére is örömmel 

konstatáltuk, hogy ezek jó hangulatban telnek. Úgy véljük, hogy kínálatunk kielégítő mennyiségű 

és mélységű programot tartalmazott, s színvonalukat is tekintve a többségük jónak minősíthető. A 

jövőben is törekedni fogunk a megvalósítható és reális elképzelések keresésére és támogatására, 

amelyek emelhetik a kollégiumi élet színvonalát, azonban mindezekhez a hallgatók ötleteire és 

részvételére is szükség van.  

Az elkövetkezendő időszakban a kollégiumi felvételi előkészítése és a kiköltözésben való 

aktív közreműködés szerepel teendőként, a tanévet záró munkálatok részeként.  

 
 


