
 

 

 

 

 
Hírlevél 

 
 

Kedves Kollégisták! 

 

Szeretném önöket néhány fontos dologról tájékoztatni, melynek segítségével mind a félév 

befejezése, mind a félév kezdése és a második szemeszter is zökkenőmentesebb lehet. Kérjük, 

hívják fel erre mind a szobatársuk, mind az ismerősük figyelmét! 

 

1. Információáramlás 

Csanáddal, a KOB-elnökével folytatott beszélgetésünk során említésre került az 

információáramlás kérdésköre. 

Én a közvetlen információáramlás híve vagyok, hisz ott nincs közvetítő, s közvetlenül 

olvashatnak olyan infókról is, ami ugyan az önök gondolataiban is ott van, de nem kérdeztek, 

ám egy kollégista társuk igen, s kapott is rá választ, melyet így önök is olvashattak. Jelen 

esetben ez az fb-csoport. 

Van olyan, mely bizalmas, s nem szeretnék mással megosztani. Ilyen esetben írjanak 

közvetlenül nekem! E-mail cím: balint.imre@uni-bge.hu  Ilyen esetekben a kérdezőnek küldöm 

meg a választ.  

Bátorítom önöket mindezekre, mert az információáramlásba bevont más csatorna 

(magánszemély, testület pl. a KOB) esetén megvan annak a veszélye is, hogy a továbbított 

információ nem pontos. A KOB-ot lehetőleg olyan információkkal keressék, melyre 

közvetlenül meg tudják adni a választ vagy eligazítást tudnak adni a teendőkről! 

Legutóbb kértük önöket, hogy a végzősök jelezzék felém, hogy kik tesznek záróvizsgát. 

Feltűnően kevesen jelezték, ami lehet, hogy így is van. Ám, ha valaki elfelejtette, kérem, pótolja 

a későbbi problémák elkerülése érdekében. 

 

2. Kiköltözés a Bérleményből 

Ez lényegében hasonlít az év végi kiköltözéshez, csak sokkal kisebb mértékben. Vonatkozik a 

végzősökre, és azokra is, akik úgy döntenek, nem kívánnak a második félévben a bérleményben 

lakni. Ez utóbbi esetben ezen szándékukat legkésőbb január 20-áig jelezni kell írásban a 

kollégiumvezetőnél. Korábban lehet, de utána már elkezdett félévként kezeljük a bejelentést. 

A kiköltözés időpontját Kónya Rékának és a recepción kell jelezni, legalább 48 órával a 

kiköltözés előtt! (Kónya Réka: konya.reka@uni-bge.hu ) Természetesen ezt is lehet korábban! 

 

3. Az üres helyek feltöltése 

A kiköltözött hallgatók helyére természetesen új hallgatókat veszünk fel, melyről majd 

legkésőbb január utolsó hetében tudunk tájékoztatást adni! 

 

4. Kollégiumi díj fizetés 

Számomra még most is magas azoknak a száma, akik nem fizetnek pontosan kolidíjat. 

Bizonyára vannak olyanok, akiknek nehéz ezt teljesíteni, de pont azért tettük át a határidőt 10-

ére, hogy teljesíthetőbb legyen ezen kötelezettség. Ha még így is nehéz, gondoljanak csak arra, 

hogy csak egyszer kell átállni a határidőre, utána már nem igazán jelenthet problémát. Kár 

kidobni 3.500,- Ft-ot a kényelemért. 
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1148 Budapest, Bagolyvár utca 6-10. 

Telefon: (+36-1) 469-6679 

www.bagolyvarkoli.eu 

 

Köszönöm szíves figyelmüket és bátorítom önöket az fb-csoport használatára. Még senkinek 

sem kellett bűnhődnie, mert feltett kérdést. 

 

 

Budapest, 2023. január 9. 

 

Köszönettel: 

 

  Bálint Imre sk.  
  kollégiumvezető 

 


