
Szolgáltatási útmutató 
(érvényes 2020. szeptember 10-től, visszavonásig)

A BGE PSZK Kollégiuma a következő szolgáltatásokkal igyekszik a kollégisták életét mind 

komfortosabbá tenni, s mindezt a következőképpen szabályozza: 

1. Aki nem rendelkezik számítógéppel, laptoppal, melyet tanulási eszközként használhatna, 
az kérvényezheti, hogy a kollégium biztosítson számára egyet. A kérelmet a 
kollégiumvezető hagyja jóvá, és ennek biztosítását a gondnokság rendezi. A lehetőség a 
készlet erejéig biztosított. Ez felvezetésre kerül az „Egyéni felszerelési lap”-jára is, s  
mellyel kiköltözéskor el kell számolnia, s teljes anyagi felelősség terheli rongálás/

rongálódás esetén.

2. Teremigénylés: ha baráti összejövetelhez, ünnepléshez szeretnél olyan termet igényelni, 
ahol szeparáltan biztosított ez, „Teremigénylő lap” kitöltésével igényelheted a kollégium 
vezetőjénél, melyet az engedélyezést követően le kell adni a portának! Az ott 
meghatározott paramétereket (helyszín, időtartam, előírások stb.) be kell tartani, egyébként 
a rendezvény beszüntethető menet közben is! A kérelmet a rendezvény megtartása előtt 

legalább 48 órával el kell juttatni a titkárságra.

3. Kollégiumi orvos rendelési ideje:

Hétfő: 16.00–17.00   és    Szerda  14.00–15.00

A honlapon tájékozódhatsz az orvosi szolgáltatás módjáról.
4. A kollégium dolgozóinak ügyfélfogadási ideje:

H–Cs:  09.00–11.00  és 13.00–14.30

P:  09.00–11.00  és 12.30–13.30

Az egyéni problémákkal kapcsolatban is szívesen állnak a munkatársak rendelkezésre, 
ennek egyeztetésére a „Kisokosban” vagy a „Kollégiumi menedzsment”-ben meghatározott 
mail címek állnak rendelkezésükre, populárisabb témában a zárt faces csoport is 

lehetőséget biztosít erre! Koronavírus idején csak emailes vagy telefonos egyeztetést 
követően lehet ügyet intézni vagy személyes találkozásra bejelentkezni.

5. A dohányzásra kijelölt helyen 0–24 között van lehetőséged dohányozni. Figyelem, 
ilyenkor is vidd magad a belépődet, mert az épületbe érkezésedkor fel kell mutatni a 

meghatározott időszakban! A szalonnasütő hely nem kijelölt dohányzó hely, ám nem tiltjuk 
meg az ottani dohányzást mindaddig, amíg a terület tiszta (csikkmentes) marad.

6. A mosókonyhában elhelyezett eszközöket csak akkor használhatod, ha annak 
rendeltetésszerű előírásaival (érintésvédelem, programok stb.) tisztában vagy! Kérjük, 
tartsd be az előjegyzési időszakokat, s más ruháihoz ne nyúlj. Ha valaki rendre nem tartja



ezeket be, kérlek, jelezd a titkárságon! Vitás esetekben a kamera is segíti a problémás 

helyzetek tisztázását. Továbbá nyomatékosan kérjük, hogy a száraz ruhákat mielőbb vigye 
el a tulajdonosa, hogy a többiek is tudjanak teregetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy vasalni 
kizárólag a mosókonyhában lehet.

8. A konyhában csak rendeltetésszerűen használd az eszközöket, figyelj a tűzveszélyre, ne

hagyj őrizetlenül semmit, sem a munkalapokon, sem a főző/sütő felületeken! Magad után

mindenképp takaríts fel és mosogass el, rakj rendet!

9. A porta közreműködésével nyújtott szolgáltatások:

a) Be-, ki- és átköltözéskor használhatsz bevásárló kocsit, melyet a porta ad ki számodra.

Ezt általában 7.00–23.00 között igényelheted.

b) Csocsó/darts/társasjáték. Az igénylésükhöz fáradj a belépőkártyáddal a portára. A

csocsóhoz labdát, a dartshoz tűket, míg a társasjátékok közül szabadon választhatsz.

Csocsózni a negyedik emeleti társalgóban lehet, a dartsot és az asztaliteniszt a

földszinti társalgóban (étterem mellett) használhatod. A társasjátékokat magaddal

viheted a kollégium területén belül. Ha végeztetek, akkor az igénybe vett tárgyakat

vigyétek vissza a portára. Kérjük, hogy az eszközöket fokozott figyelemmel

használjátok, mert anyagi felelősséggel tartoztok értük!

c) Xbox 360 és Xbox One (Alapítványi tulajdon)

Az igényléséhez a portán kell kérned az IV. emeleti tévészekrény kulcsát a

belépőkártyád ellenében. Az Xbox-hoz szükséges felszerelést a portáról tudod elkérni.
Az Xbox elindítása után választhatsz a telepített játékok közül, de hozhatsz saját cd-t

is. Ha végeztél, pakolj mindent vissza a szekrénybe, zárd be és vidd vissza a kulcsot a

portára!

d) Gyógyszerek igénylése – irányelv: orvosi és gyógyszertári nyitva tartáson kívül, s nem

rendszeresen! Lázmérőt 0.00 – 24.00 között igényelhetsz. Ugyanez igaz, ha rosszullét

esetén sürgős (ügyelet/mentő) ellátásra van szükséged.

e) A portai szobakulcs kiadása az ajtó nyitás idejéig kérhető, amennyiben ezt néhány

napra szeretnéd igénybe venni, kollégiumvezető engedélye szükséges!

f) A kondi- és kardiotermek használata díjmentes. Csak a kollégiumi belépővel érvényes.



A termek használatához minden esetben le kell adni a belépőkártyát a portán. Ha még 
nem tartózkodnak a helyiségben, így kaphatod meg a kulcsot is. A felszereléseket saját 

felelősségére használhatja mindenki. A kardióterem a földszint „B” szárnyán található, 

míg a konditerem a „B” szárny alagsor (fszt-i társalgó alatt), található. A szolgáltatást a 

helyiségekre meghatározott időszakokban lehet igénybe venni! A vírushelyzet miatt a 
kardio teremben 3 (három), míg a kondi teremben egyszerre 4 (négy) fő tartózkodhat. 
Kérünk benneteket, hogy ezt tartsátok be, hiszen ha megszegésre kerül ezen szabály, 
abban az esetben a szolgáltatást felfüggesztjük. Többször végzünk majd ellenőrzést!

j) A vendégszálláson és hallgatói szálláson elhelyezett vendégek adminisztrációjának és

fizetési kötelezettségének rendezése 08.00–23.59 között lehetséges csak!

k) Porszívó igénylése (mely a szinteken, a mosókonyhai előtér szekrényeiben található, a

portán kezdeményezhető 08.00–20.00 között, az ott kapott kulccsal. Használatot

követően a porszívót ki kell takarítani, majd úgy visszahelyezni a „mosókonyha”

előterében található szekrénybe, s a kulcsot azonnal vissza kell vinni a portára.

Porszívózni este és hétvégén csak mások zavarása nélkül lehet! Figyeljenek az

érintésvédelmi előírásokra!

l) Kerékpártárolás – gondnokságon és a portán jelezned kell, ha hosszabb távon tárolod a

kerékpárodat az udvaron, a tárolóban. Anyagi felelősséget nem vállal az intézmény

(BGE PSZK)! Kerékpárt nem lehet a szobában tárolni, még ideiglenesen sem!

m) Postai küldeményeidet portán keresheted.

10. Egyéb (a felsoroltaktól eltérő) kérdésekkel/kérésekkel keresd a KOB tagjait, kollégium

alkalmazottait, akik készségesen állnak rendelkezésedre!

Budapest, 2020. szeptember 09.

Tudlik Bence sk.
     KOB-elnök

   Bálint Imre sk. 
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Áthúzás




