
Beköltözők, 2 ágyas Pályázók, Átköltözök! 

 

A január-februári időszak, ha kicsit kisebb mértékben is, hasonlít a szeptemberhez. Amikor is nagy a 

nyüzsgés. A várólistáról bekerültek beköltöznek, a 2 ágyas nyertes pályázók átköltöznek, ahogy néhány 

bentlakó is, ha a szükség úgy hozza. 

Várólistások! 

Az első lépcsőben várólistáról a következő hallgatók jutottak be a kollégiumba februártól:  

 

Sorszám 
Felvettek (Neptun) 

Elsősök Felsősök 

1. A860WU AT4A8Y 

2. BRBB0U CN0X32 

3. CX84CY F06LOY 

4. DFTRZL GWJFIO 

5. DOA2AY I2MAYU 

6. FQDQY7 UUWBLV 

7. H63UK9 XC11VQ 

8. IUA7Q1 XJLZIC 

9. KHU9VZ XYRSHI 

10. L6SEX1  

11. MMD7GC  

12. VA288P  

13. XKUB8H  

 

 

A beköltözési feltételekhez olvassák el a következő infókat: 

 https://bagolyvarkoli.eu/urlapok-melyek-a-bekoltozeshez-kellenek-kellhetnek/  

Fontos még, ez is alapfeltétel, hogy egy igazolványszerű képet szíveskedjenek küldeni (minimum kb. 

5x5 cm-es nagyságút) küldeni jpg formátumban a következő címre: balint.imre@uni-bge.hu  Itt írják 

meg azt is, hogy melyik nap tudnának beköltözni a később felsorolt lehetőségek közül! A februári 

kollégiumi díjat márciusban kell majd fizetni! 

 

 

 

https://bagolyvarkoli.eu/urlapok-melyek-a-bekoltozeshez-kellenek-kellhetnek/
mailto:balint.imre@uni-bge.hu


2 ágyas pályázók/egyedül maradó 2 ágyasok! 

Kérem, a pályázók figyelmesen járjanak el az eljárás kapcsán, mert a hiányosságokról az idő szűke miatt 

nem lesz lehetőségünk majd önöket tájékoztatni ezekről! 

Akik nyertesek lesznek különösen figyeljenek az átköltözési időpontokra, ugyanis csak ezek állnak majd 

rendelkezésre, hisz másként a felvettek beköltözése nem lenne végrehajtható megnyugtató módon. 

A kiköltözést követően egyedül maradó 2 ágyas szobalakók számítsanak arra, hogy az 

újonnan pályázók nemek szerinti aránya miatt, összeköltöztethetők lesznek! (Csak a 

kollégiumi jogviszony alanyi jog, a szobatárs személye, nem!) Ennek valószínűsége nem 

nagy, de számolni kell vele! 

 

Be- és átköltözési időszakok: 

Kiköltözésekhez igazodva folyamatos (erről mi értesítjük/egyeztetünk az érintettekkel). 

Átköltözési időszak I. – 2020. 01. 31. 8.00-11.00 

Átköltözési időszak II. – 2020. 02. 03. 8.00-11.00 

Beköltözési időszak az új beköltözők számára:  

2020. 02. 6-7. 8.00-11.00 vagy 10-étől ügyfélfogadási időben 

 

Akinek kérdése van, e-mailen szíveskedjen jelezni! balint.imre@uni-bge.hu                                                  
(A szabályzatokban megtalálható infókat szíveskedjenek elolvasni, arra nincs időm felvilágosítást adni!) 

 

Köszönöm szíves figyelmüket! 

 

Budapest, 2020. 01. 09. 

 

 

 

             Bálint Imre sk. 
            kollégiumvezető 
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