Tisztelt Kollégisták!
Mint jeleztük, a teljeskörű tájékoztatás érdekében visszatérünk a hírlevél formához, melyet majd
igyekszünk, ha a technika engedi Neptun üzenet formájában is eljuttatni önökhöz. Kérem, az itt
leírtakat szíveskedjenek tiszteletben tartani!

1.

Kialakult a majdnem végleges szobabeosztás, melynek megváltoztatása kollégiumvezetői
engedéllyel lehetséges csak!

2. Egyik munkatársunk (Czirkos Barnabás) kivált a csapatból, így már két munkakört kell
megoldanunk a kollégium zavartalan működése érdekében. Ez a korábbi évekhez
viszonyítva bizonyára döcögősebbé válik, hisz kicsi esélye van annak, hogy az adott feltételek
mellett rövid időn belül megoldható legyen a pótlása. Így kérem, mindezt figyelembe véve,
legyenek türelmesebbek az elkövetkezendő időszakban.
3. Mint jeleztük az önök által beadott engedélyezési formanyomtatványok (KOB-szállás,
eszközhasználati engedély stb.) elbírálása 72 órán belül történik meg, kérem, ezzel mindig
számoljanak! Természetesen a hétvége és az ünnepnapok megnövelik ennek időtartamát.
Az egyedi jellegű kérelmeknél a BGE KMSZ rendelkezései az irányadók.
A formailag és tartalmilag nem megfelelő kérelmekkel az Iroda nem tud foglalkozni!
4. A kollégiumi ügyek intézése ügyfélfogadási időben történik, kérjük ennek tudomásul vételét!
Kérjük, eszerint intézzék egyéb elfoglaltságukat, ha ügyet szeretnének rendezni!
Időpontjai:

H-Cs. 9.00–11.00 13.00–14.30 és P: 9.00–11.00

5. A beköltözéskor kapott „Személyi felszerelési lap”-ot szíveskedjenek megőrizni, mert az
évközi módosításnál vagy a kiköltözésnél fontos szerepet játszhat majd
6.

A net csatlakozás kapcsán, de említhetnénk a beköltözési kötelezettség elmulasztását több
hallgató esetében jelzi, hogy nem kellőképpen tájékozódnak, mely közvetlenül és
közvetetten is plusz feladatot jelent a titkárság számára. Amíg ennek rendezését nem tudjuk
megoldani különeljárási díj kiírásával, addig az egyetlen szankcionálási módot, a
kollégiumvezetői figyelmeztetést leszek kénytelen alkalmazni.
Itt említem meg azt is, hogy a hivatalos információáramlás rendszeréből az fb-t kiiktattuk, az
ott megjelenő infók nem tekinthetők hivatalosnak, erre vonatkozóan a honlapra és a
hírlevelekre hagyatkozzanak! Kérelmeiket, észrevételeiket is mailen keresztül továbbítsák a
témának megfelelő személynek. Ebben segítségükre lehet a következő link:
https://bagolyvarkoli.eu/munkatarsak/
Ha az fb-n küldött üzeneteikre nem kapnak választ, azt ne tekintsék úgy, hogy nem teljesítjük
a munkaköri leírásainkban foglaltakat!
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Arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy megszűnnek az esti időpontban kiírt ügyintézési
lehetőségek, így azt a fent jelzett ügyfélfogadási időpontokban tehetik meg. Bizonyára ez a
korábbi időszakhoz képest kényelmetlenséggel jár, de más karokon sem bevett szokás ez a
gyakorlat.
7. Az évközi többletszolgáltatások közül az idei tanévben a csocsó (II. em.), Xbox (IV. em.),
biliárdasztal (I. em.), kardio/kondi és a szalonnasütő hely áll rendelkezésükre. A Kondi/kardio
is térítésmentes lesz az 1. félévben, de ugyanúgy kell az Igénylő/Nyilatkozat beadása, s ennek
regisztrálása után lehet majd használni. Az űrlapot kitöltve, aláírva, majd ezt beszkennelve
pdf formátumban a bagolyvar@bagolyvarkoli.eu címre kell elküldeni. Az űrlap a honlapról
letölthető. https://bagolyvarkoli.eu/1681-2/ Ennek eredményéről a portán lehet érdeklődni a
beadást követően pár nappal.
8. Kérjük, tanulmányozzák a honlapon található dokumentumokat, szabályzatokat, mert nem
lehet kifogás menet közben ezek ismeretének hiánya! Ahogy az év közben figyelmüket
elkerülő felhívások, közlemények sem.
9. Az elkövetkezendő napokban a KOB-osok eljuttatják a szobalistát önökhöz, melyet alá kell
írni a szoba összes lakójának, majd pár nap elteltével szintén a KOB-osok összeszedik és
leadják ezeket a titkárságra.
10. Kérjük, használják előszeretettel a hibák jelzésére a honlapunkra (www.bagolyvarkoli.eu )
telepített hibabejelentőt! Kényelmesebb és egyszerűbb infóáramlás.
11. Ez a tanév egy sajátos időszak lesz mindenki számára, kérjük, jobban segítsék munkánkat,
hogy zökkenőmentes lehessen a kollégium üzemeltetése! Ez az önök érdeke is!

Budapest, 2019. szeptember 10.
Köszönöm a figyelmet!
Bálint Imre sk.
kollégiumvezető

