
Egy új épület kapujában… 

 

Kedves Kollégisták!  

 

Már jónéhány éve dédelgetett álma a BGE-nek a BGE Központi Könyvtár és Hallgatói Központ létrehozása, 

mely teljes közösségünk életében pozitív változásokat fog hozni. Úgy alakult, hogy talán most felgyorsulhat 

ezen projekt megvalósítása. Ez ugyan csak december második felében dől majd el, de azért előzetesen 

szeretnénk erről tájékoztatni Benneteket, hogy ne a zh- és vizsgaidőszak alatt kerüljünk szembe a 

helyzettel. 

 

Fontos, hogy amennyiben megvalósul a fejlesztés, az a kollégiumot is érinti majd, hiszen a főbejárat és a 

jelenlegi könyvtár területe más szerepet kap. Ez egyben azzal is jár, hogy a kollégium az építkezés ideje 

alatt nem tud működni. 

 

 

         

 

A tervek részleteiről itt tudtok tájékozódni. 

 

Mit jelent mindez?  

 

A projekt lehetséges indulása és a járványhelyzet függvényében 2021 január vége – február elején lehet 

beköltözni az új szálláshelyre. Amint erről pontos információnk lesz, természetesen időben tájékoztatunk 

mindenkit. 

 

 

Hogyan tudjuk segíteni a kialakult helyzetet?  

 

A költözés nem jelentene gondot, ha találtunk volna olyan „kollégiumként” működő épületet, ahová 

mindenki átköltözhet. Sajnos azonban nem jártunk sikerrel, ezért elkezdtünk más megoldásokat keresni és 

jelenleg a következő javaslatunk van: 

 

  

https://bagolyvarkoli.eu/wp-content/uploads/2020/11/Tabl%C3%B3k_A1.pdf


A HÖK/DJB kidolgozott egy támogatási rendszert (laktám), amellyel megvalósítható „egyénileg” a 

lakhatásotok.  

 

A támogatási modell a 2020/21-es tanév II. félévére vonatkoztatva alább látható.  A modell elméleti hátterét 

ez a diagram szolgáltatja a II. kategóriájú kollégiumi díj -at alapul véve: 

 

laktám 
önerő            

(koll. díj) 

   

laktám 
önerő                                                                          

(koll. díj) 

 

Normatíva: az önerővel együtt 70.000,- Ft: 

államis hallgatók esetében a támogatás mértéke: 58.350,- Ft 

ktsg-es hallgatók esetében a támogatás mértéke: 46.700,- Ft 

 

Erre természetesen egy pályázati kiírás készülne, s ott ismerhetnétek meg a részleteket és a konkrét 

teendőket. 

 

 

 

Nagyon szeretnénk, ha a lehetőségekhez képest a kollégisták együtt tudnának maradni. Összeállítottunk 

egy listát olyan lakhatási lehetőségekről, amelyeket tiszta szívvel ajánlhatunk nektek. Ezeken a helyeken a 

létszámtól függően többé-kevésbé megoldható lenne az elképzelés.  

 

Szállásajánlatok  

 

 

 

 

 

 

  

Állami ösztöndíjasok 

Ktsg. 

https://bagolyvarkoli.eu/wp-content/uploads/2020/12/Javasolt-sz%C3%A1ll%C3%A1sok.pdf


Bízunk abban (nem kötelezve senkit, semmire), hogy a kollégisták többsége az általunk ajánlott helyen fog 

lakni az építkezés idején. Így megőrizhető lenne egy sajátos kollégiumi feeling, és a KOB-osok továbbra is 

segíteni tudnák a „kollégiumi életet”. 

 

A további kérdéseket tisztázandó 2020. december 4. (péntek) 19.00-kor  online fórumot tartunk, ahol az 

itt leírtakról bővebben is beszélgethetünk. 

 

 
A fórumot követően két napot hagyunk kérdésekre ezen a hivatkozáson keresztül. Utána viszont elkezdjük 

szondázni az álláspontotokat a szállásotok megoldásával kapcsolatban, hogy a további szervezési munkák, 

még ha feltételesen is, jobban prognosztizálhatók legyenek. 

 

Kedves Kollégisták! 

 

Kérjük, a fórumig fogalmazzátok meg kérdéseiteket, írjátok meg nekünk, hogy a fórumon felkészülten 

válaszolhassuk meg azokat. Mindenki csatlakozhat majd Teams-en az eseményhez. 

 

Köszönjük türelmeteket és a konstruktív közreműködéseteket! 

 

Budapest, 2020. december 2. 

 

 

 

Bálint Imre 

kollégiumvezető 

 

Császár Patrik                     Kilvinger Zsolt                      Tudlik Bence 

HÖK-elnök                              DJB-elnök                               KOB-elnök 

 

 

 

https://forms.gle/TghournVn2qEDVXr5

