
 

 

 

 

 

 

Hírlevél 
 

Tisztelt Kollégisták! 

 

1) Útmutató a nyomtatványok kitöltéséhez 

 KOB-szállás nyilatkozat    

Kérjük az átköltözőket és az új beköltözőket , hogy új a KOB-szállás nyilatkozatot töltsenek ki 

értelemszerűen, amennyiben szeretnének valamikor a második félév során vendéget fogadni. A 

www.bagolyvarkoli.eu honlapunkról letölthető:  https://bagolyvarkoli.eu/urlapok-melyek-a-

bekoltozeshez-kellenek-kellhetnek/  

 

 Szobafelszerelési lap 

A Szobafelszerelési lap kitöltését szintén kérjük az átköltözőktől és a beköltözőktől, hisz változott a 

szoba összetétele.  

A www.bagolyvarkoli.eu honlapunkról letölthető:  https://bagolyvarkoli.eu/urlapok-melyek-a-

bekoltozeshez-kellenek-kellhetnek/ 

 

2) Szintek használata   

Kérünk minden hallgatót, hogy a szintjén található kiszolgáló egységeket /mosókonyha, konyha, 

zuhanyzók és mellékhelységek) szíveskedjen használni. 

A takarítás megnehezítése miatt, valamint a tűzvédelmi szempontból menekülési útvonalban 

elhelyezett lábtörlőket és ruhaszárítókat kérjük, vigyék be a szobájukba! Itt hívnánk fel a figyelmét a 

környezetükre kevésbé igényes kollégistáknak, hogy szíveskedjenek rendeltetésszerűen használni a 

mellékhelyiségeket! Önmagában is szomorú, hogy egy felsőoktatási kollégiumban erre fel kell hívni 

a figyelmet. 

 

A mosókonyhákban igyekszünk bevezetni ismét az „Előjegyzés” rendszerét, hogy hatékonyabban 

lehessen használhassák a helyiséget. Erre szolgál majd egy füzet. Természetesen emellett be kell 

tartani azt az elvet is, hogy ne maradjon 2-3 órán keresztül még a készülékben a mosott cucc, 

akadályozva ezzel egy másik kollégista előjegyzett időpontját. 

Arra is felhívjuk a figyelmüket, hogy ha működés közben megszakítják a programot, s azt nem 

szakszerűen törlik, akkor a készülék programjának meghibásodását idézik/idézhetik elő, melynek 

anyagi vonzata is könnyen lehet, mellesleg kiesik egy készülék a rendszerből. Ha valaki a leírtak 

ellenére nem tartja tiszteletben a mosás írott és íratlan szabályait, kérem, jelentsék! 

 

Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy az I. emelet nem hallgatói lakótér, az „A” szárny vendégblokk, a 

„B” pedig a Gazdasági Műszaki Osztály. Ebből adódóan az ott kialakított szolgáltató egységeket 

(WC-k, konyha, mosókonyha), kérjük, ne használják, hisz más körnek szól a rendeltetésük. 
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1148 Budapest, Bagolyvár utca 6-10. 

Telefon: (+36-1) 469-6679 

www.bagolyvarkoli.eu 

3. Eszközhasználati engedélyek. 

Nem minden eszköz engedélyköteles, ám minden elektromos eszköznél szíveskedjenek szem előtt 

tartani az érintésvédelmi/használati szabályokat. Fontos, hogy minden eszköz csak személyes 

felügyelet mellett használható! 

Néhány példa a használati helyszínekről: 

1. Kávéfőző, vízmelegítő használható a szobában, amennyiben thermosztátosak 

2. Szendvicssütő, gofrisütő, főzőedény, kenyérpirító stb. csak a közös konyhában használható! 

3. Vasaló csak a mosókonyhában használható! 

 

4. A hivatalos információs felületünk… 

Újra felhívjuk a figyelmüket, hogy a hivatalos „szócsövünk” a honlap. Itt szinte minden szabályzatot, 

utasítást, friss hírt megtalálnak. Kérjük, ismerkedjenek vele, s használják! www.bagolyvarkoli.eu 

Igyekszünk a jövőben a „Neptun üzenet” formát felhasználni, de ez még csak tervezési fázis alatt 

van. 

 

5. A szabályokat, előírásokat, határozatokat megszegők „jutalma” 

Egyre gyakoribb az olyan helyzet, melynél a szabályokat megszegők tetteinek nincs komolyabb 

következménye a tavaly módosított jogszabályok következményeként „kiüresített” kollégiumvezetői 

figyelmeztetésnek. Ezen helyzet megváltoztatása érdekében ezen döntések mellett kiegészítő 

intézkedéseket is foganasítunk az esetek súlyának megfelelően. Pl. KOB-szállás engedélyének 

visszavonása, nyári szállás lehetőségének kizárása, kondi-kardio használat megvonása stb.  

Mindezek mellett bízunk abban, hogy ritkán kell élnünk ezekkel a megszorításokkal. 

 

6. Lakószobák takarítása 

A Széplak szemlés ellenőrzések során megállapítottuk, hogy a szobatakarítások elmaradása bizony 

kedvezőtlenül befolyásolta a szaniterek állapotát. Ezért kénytelen vagyok elrendelni az állagmegóvás 

érdekében a szobák újbóli takarítását. Csak a mosdók, zuhanykabinok kerülnek takarításra. 

Nincs választási lehetőség, az előírásokat be nem tartók ellen fellépünk és szankcionáljuk.  

Az ütemezést a mellékelt táblázatban találják, ehhez szíveskedjenek tartani magukat! A takarítást az 

óvintézkedések miatt nyitott ajtónál és ablaknál végzi a személyzet! 

 

Budapest, 2020. február 7. 

 

     Köszönöm a figyelmet! 

 

 

  a Kollégium vezetése nevében: 

 

 

         Bálint Imre sk. 

        kollégiumvezető 
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