
 

 

 

 

 
Hírlevél 

 

Kedves Kollégisták! 

 

Ismét itt vagyunk.  

Most is szeretnénk kérni, hogy szánjanak pár percet az infók értelmezésére! Megéri, mert sok 

kényelmetlenségtől óvja meg majd önöket. Továbbra is kérjük aktív közreműködésüket! 

Köszönjük előre is! 

 

1. Kollégiumi térítési díj 

Ugyan még nem szűrtük a befizetéseket a Neptunban, de saját maguk érdekében rendezzék 

majd fennálló tartozásaikat (térítési díj és/vagy késedelmi díj)! Bizonyára tudják, hogy enélkül 

vizsgát sem tudnak majd felvenni. 

 

2. Kollégiumi felvételi 

Már többször jelentkeztünk a témában, de kérjük, kísérjék figyelemmel a következő felületet, 

hisz kerülnek fel anyagok még: https://bagolyvarkoli.eu/kolifelveteli-2022-23-tanev-felso-

evfolyam/  

Csak tanácsolni tudjuk, hogy a májusi időszakot és június első hetét többnyire a csatolandó 

dokumentumok beszerzésével töltsék! Június 1-ig amúgy sem tudnak a felvételi csempére 

lépni, s az űrlapot, akár szociális helyzetfelmérő, akár kollégiumi csempe csak akkor érdemes 

kitöltésre/beadásra megnyitni, ha már minden a rendelkezésükre áll.  

Fontos, hogy csak olyanokkal keressenek bennünket, ami a tájékoztatóban vagy a HKR-ben 

nem található. Elsősorban keressék a KOB-ot, s amire már ők sem tudják a választ, keressenek 

bennünket bizalommal! 

 

Fontos tudni, hogy az űrlapon ne töltsék majd ki, hogy kivel, melyik szobában szeretnének 

lenni, mert még nem tudjuk hol, milyen létszámban lesznek bérlések, s amúgy is a PSZK-n csak 

felvételi döntés után szondázzuk önöket a szoba/szobatárs választásról.  

 

A kollégiumi közösségi tevékenység űrlapját először le kell tölteni, majd kitölteni, lehetőleg 

géppel, hogy olvasható legyen! Aláírásuk után szkenneljék be (nem fotó!!!) az űrlapot, s 

juttassák el nekem! balint.imre@uni-bge.hu  A beadott igényt a KOB-elnökével egyeztetem, 

majd véleményezésre kerül. Amikor ez megtörtént, a titkárság szintén beszkenneli, s PDF 

formátumban eljuttatja a kérelmezőknek, melyet lehet is csatolni a kollégiumi kérelemhez.  

 

A nem kollégiumi jellegű közösségi igazolásokat is hasonló formátumban kellene 

elkészíteni, figyelembe véve a terület jellegét (pl. tudományos tevékenység, sport stb.) 

 

3. Kiköltözések 

1. Akik nem szeretnének nyári kollégiumot igényelni (mindegy, hogy hol), azoknak legkésőbb 

június 30-ig ki kell költözni a szálláshelyükről. A kiköltözés időpontját előre jelezni kell 

legalább 48 órával előtte a KOB-nak és Kónya Rékának, akik ellenőrzik a szobát, és, hogy a 

júniusi szállásdíjat kifizették-e , elvégzik az adminisztrációt, s azt követően el lehet hagyni az 

épületet. 
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2. A HKR rendelkezése alapján szemeszter utolsó hónapjára (június) nem lehet lemondani a 

férőhelyet. Májustól le lehetett volna mondani, melynek a határideje (április 20.) már lejárt, így 

már ez sem tehető meg. Ám kiköltözni ki lehet függetlenül ettől, de a térítési díjat meg kell 

fizetni mind májusra, mind júniusra. A fenti rendelkezések a HKR erre vonatkozó rendelkezései 

alapján fogalmazódtak meg. 

Köszönjük a megértésüket! 

 

4. Nyári szállás 

A nyári szállásra vonatkozó, eddig ismert információkat megosztottuk már önökkel, amint 

lesznek konkrétumok, a honlapon is közzétesszük azokat. Sajnos még nem kaptunk adatokat 

(férőhelyszám) a kari kollégiumokból, de amint lesz ilyen, szólunk. 

 

 

 

Köszönjük szíves figyelmüket! 

 

Budapest, 2022. május 13. 

 

                                            a Kollégium vezetése nevében: 

 

                                          Bálint Imre s.k. 

                                         kollégiumvezető 


