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’HOW TO’ KOLLÉGISTÁKNAK 

A BME VBK Hallgatói Képviseletének és a BME VBK Mentor Körének 

kollégiumi segédlete  

Legutóbbi módosítás: 2019. augusztus 1. 
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Bevezetés  
Ezt a kisokost (’mainstream’ hangzásban ’how to’-t) azért hoztuk létre a VBK hallgatói 

számára, hogy egy kiindulási pontot biztosítsunk a kollégiumi élethez, felvételihez szükséges 

információkkal kapcsolatban.  

A legfontosabb, hogy amennyiben nem tiszta vagy átlátható valamelyik kérdés/eljárás, 

nyugodtan keressétek a Kollégiumi Bizottság tagjait! A kisokost rendszeresen frissítjük, és 

erről tájékoztatunk Titeket.  

A szerzők  
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Jelentkezés kollégiumi férőhelyre  
Kollégiumi férőhelyre minden félévben mindenkinek jelentkeznie kell.  

A férőhelyre jelentkezés a következő oldalon történik: https://kefir.bme.hu/login  
A KEFIR rendszerben való jelentkezéshez szükségetek lesz a Központi Tanulmányi Hivatal 

által megküldött Neptun-kódotokra, valamint a BME címtáras azonosítótokra. 

Fontos! A jelentkezéseteket ne felejtsétek el véglegesíteni, különben nem lesz érvényes. 

A szobajelentkezési igény leadására egy űrlap segítségével lesz lehetőség, melyet még a 

végleges eredmény kihirdetése előtt teszünk közzé a KEFIR honlapján. 

 

A kollégiumi férőhelyosztás elvei  
A férőhely osztási elvek részletes leírása  

A kollégiumi férőhelyosztás elveit tartalmazó szabályzat a vegyeszhk.hu oldalon mind a 

hírek, mind a kollégium, mind a Szabályzatok fül alatt megtalálható. Az utóbbin belül 

az SzMSz 3. számú mellékletet érdemes átböngészni. 
Az adott félévre vonatkozó kollégiumi férőhelypályázat kiírása a vegyeszhk.hu/Kollégium 

oldalon érhető el a jelentkezési időszakban.  
 

Részletesebben: 
Gólyaként két módja van annak, hogy kollégiumi felvételt nyerj: az egyik, az érettségi 

pontszámaid alapján. A másik, szociális alapon. Ehhez az ESZR rendszerén keresztül kell 

pályáznod a megadott határidőig. Bővebb információkért látogass el a vegyeszhk.hu-ra. 

Felsőbbévesként több módon nyerhetsz felvételt. Pályázhatsz kizárólag tanulmányi alapon, 

mely során a jelentkezést megelőző két féléved kreditindexe kerül beszámításra. Ezen felül 

közösségi tevékenység alapján is jelentkezhetsz, mely során a kari közéletben való aktivitást, 

öntevékeny köri tevékenységet veszünk figyelembe. A harmadik mód a szociális alapú 

felvétel, hasonlóképp, mint a gólyáknál. Valamint az előbb felsoroltak kombinációi is 

lehetséges módok a pályázásra (pl tanulmányi és közösségi alapon). 

 

Kiegészítő megjegyzések  
Az egyetemi algoritmus alapján minden félévben eltérő számú férőhelyhez jutunk (ez függ többek 

között az előző féléves jelentkezésektől), a karok közti kollégiumi férőhelyszámokat az Egyetemi 

Hallgatói Képviselet (továbbiakban: EHK) határozza meg.  

A férőhelyeinket több kollégiumban elosztva kapjuk meg, amelyeket a többi karral elcserélünk az 

igényeknek megfelelően.  

A HK mindig törekszik a lehető legtöbb férőhely megszerzésére a Martos Flóra Kollégiumban 

(továbbiakban: Martos), viszont a különleges igények miatt (pl. másik karra felvételiztem 

mesterképzésre, de szeretnék ebben a koliban maradni, szeretnék a párommal egy koliban lakni 

stb.) minden félévben körülbelül 10-20 Martosban lakó hallgató nem a mi karunkon tanul. 

Ugyanakkor számos VBK hallgató nem a Martosban, hanem az egyetem más kollégiumaiban 

lakik ugyanezen indokok alapján. Ha te is ebbe a helyzetbe kerülnél, jelentkezz a Kollégiumi 

Bizottság elnökénél még a költözést megelőző félévben (lehetőleg minél korábban)!  

Előfordulhat, hogy VBK-s hallgatóként hiába a Martost jelölted meg első helyen, mégis a 

Vásárhelyi Pál kollégiumba nyersz felvételt. Ez a kollégium a Martos szomszédságában található, 

nem csak 2, hanem többszemélyes szobák is rendelkezésre állnak. A szabályok hasonlóak, de 

mindenképp olvasd el a VPK házirendjét is. (www.ki.bme.hu) 
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Fontos határidők és információk  
A kollégiumba csak olyan hallgató költözhet be, akinek nincs lejárt határidejű tartozása a 

Neptun-rendszerben a Kancellária Kollégiumok Igazgatósága (továbbiakban: KI) felé.  

Hallgatói jogviszony megszűnése, illetve annak szüneteltetése esetén 8 munkanap áll a hallgató 

rendelkezésére, hogy kiköltözzön. Ha ennek nem tesz eleget, fegyelmi eljárás indul ellene.  

Ha nem tudsz a kiírt beköltözési időszakban beköltözni a kollégiumba, értesítsd előzetesen 

a KI-t! (kollegiumok@mail.bme.hu) Ha nem költözöl be időben, és ezt előre nem jelezted a 

fenti módon, abban az esetben a kollégiumi férőhelyed elveszik.  

Ha félév közben mondasz vissza kollégiumi férőhelyet, akkor ki kell fizetni az addig bent töltött 

hónapokat, a visszamondás hónapját és az azt követő két hónap kollégiumi díját is. Tehát pl. ha 

a tavaszi félévben, áprilisban ki szeretnél költözni, attól még ki kell fizetned az egész félévet.  

Ha lemaradtál a jelentkezés határidejéről, utólagos kollégiumi jelentkezést adhatsz le a 

kollegium@vegyeszhk,hu címen. Ez esetben azonban automatikusan várólistára kerülsz. 

 

A várólista  
Azon hallgatók, akik nem részesültek kollégiumi férőhelyben automatikusan várólistára 

kerülnek.  

A megüresedő helyek feltöltése a félév során a várólistáról történik. Abban az esetben, ha már 

találsz fix albérletet, vagy más helyet, ami miatt már nem tudnál félév közben bejelentkezni, 

kérlek, ne felejts el e-mailben (kollegium@vegyeszhk.hu) lejelentkezni a várólistáról!  

 

A kollégium költségei: avagy a piszkos anyagiak  
A fizetendő díjak két részletre oszlanak: alapdíjak (ez az, amiért bennlakhatsz, kötelező) és 

alapszolgáltatáson felüliek. 

 

A kollégiumi díjakat a Neptun-rendszerben írják ki, minden hónap 15-éig kell befizetni, ha 

késtek vele, 1400 Ft késedelmi díjat is kell fizetni. A befizetett összegekről igazolást a KI adhat 

ki, ilyen igény esetén a kollegiumok@mail.bme.hu címre írhattok.  
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Az alapdíjak  
Erre a pontra vonatkozik (többek között) a BME Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú 

melléklete, amit itt olvashattok:  

https://vegyeszhk.hu/teritesi-es-juttatasi-szabalyzat/ 

A kollégiumi férőhelyosztás szempontjából a tanévet három időszakra osztjuk: ősz, tavasz és 

nyár.  

Finanszírozási forma szerint megkülönböztetünk államilag támogatott/állami ösztöndíjas és 

költségtérítéses hallgatókat.  

A Martos térítési összege tavaszi és őszi félévben:  

 

re: 23.300 Ft/hónap  

 

A kollégium térítési költsége a nyárra vonatkozóan:  

 

 

ivel nekik a nyár is 

munkaidőszak (a tavaszi férőhely pályázattal ők nyárra is kapnak férőhelyet, azonban szobára 

nekik is kell újra jelentkezni a nyári időszakra).  

év közbeni összegekkel, mivel ez is kötelező egyetemi elfoglaltságnak számít. A 

kedvezményt bármelyik nyáron felhasználhatjátok, nem kell igazolni a gyakorlatot, csak a 

jelentkezéskor kell ezt felénk jeleznetek. A tantervben lévő időszakra a képzésetek alatt egy 

alkalommal kapjátok meg a kedvezményt.  

 

https://vegyeszhk.hu/teritesi-es-juttatasi-szabalyzat/
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Az alapszolgáltatáson felüli díjak (internet, 

vendégfogadás, kondi stb.)  
Részletesen itt olvashatsz róluk:  

http://ki.bme.hu/dok_dll.php?dokid=44 

Ezen szolgáltatások egy részét, mint például az internetet vagy a kondit internetes felületen 

(BME Jegy honlapon) kell megvásárolni.  
 

Kondi  
A kollégium alagsorában található, csak a bérlettel rendelkezők tartózkodhatnak a teremben. 

A kulcsot a portáról lehet elkérni a bérlet leadása ellenében, 6:30 és 24 óra között szabad 

használni a termet.  

Bérletvásárlásról részletesebben a kör Facebook oldalán olvashattok. 

A Kondi Kör weboldala itt érhető el: kondi.martos.bme.hu, facebook oldaluk itt: 

https://www.facebook.com/martoskondi  

A honlapon a terem házirendjét, táplálkozási tanácsokat és edzésterveket is találhattok.  

Csatlakozzatok a Motivációs Klubhoz!  

(https://www.facebook.com/groups/874637825929870/)  
 

Internet  
A kollégium internethálózatát a Martos Flóra Kollégium Számítástechnikai Kör (továbbiakban: 

MASZK) felügyeli és tartja karban. A tagok szobaszámait a lifteknél lévő hirdetőtáblákon 

megtalálhatjátok. A Kör facebook-oldalát itt találjátok:  

https://www.facebook.com/bmemaszk 

A honlapjuk: 

https://maszk.net/ 

 

A regisztráció menetéről bővebben: https://maszk.net/service#regisztracio 

 

Az internetdíj befizetését a bmejegy.hu oldalon kell elvégezni, a fizetések ellenőrzése a 

szorgalmi időszak kb. 2-3. hetén történik, a pontos dátumról mindenki e-mailben kap 

tájékoztatást, aki idáig nem fizet, a tartozás kiegyenlítéséig nem használhatja a kollégiumi 

internetet.  

Letöltési korlát nincsen, a napi engedélyezett feltöltés 25 GB eszközönként. A forgalomtúllépés 

miatti korlátozás feloldására nincsen lehetőség, éjfélkor indul újra a számláló, ekkor megszűnik 

a tiltás is. A hálózaton fájlcserélő programok nem engedélyezettek.  

A szobák faliportjai közül nem mindegyik aktív, de szobánként legalább 2 biztosan működik. 

A vezetékes internet nem csak a saját szobádban működik, más helyiségek portjaihoz is 

használhatod, például a kolikönyvtárban. További hálózati eszközök (router, switch) használata 

csak a MASZK írásos engedélyével lehetséges, enélkül kollégiumi büntetőponttal jár.  

Internet díja a nyári időszakra: 1000 Ft/hó  

Internet díja a félévre: 5000 Ft/félév  
 

 

 

 

http://ki.bme.hu/dok_dll.php?dokid=44
https://www.facebook.com/groups/874637825929870/
https://www.facebook.com/bmemaszk
https://maszk.net/
https://maszk.net/service#regisztracio
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Vendégfogadás  
A kollégiumban lehetőség van vendég fogadására. Ha napközben fogadsz vendéget 
(reggel 7 és másnap hajnal 4 között), akkor mindössze a portán kell jelezned 
szándékodat. 
Éjszakára is lehetséges vendéget fogadni, melynek díjai a követezőképpen alakulnak: 
Egy hónapban az első 8 alkalom 500 Ft, a 9. 2500 Ft, a 10. 5000 Ft, majd ezután az adott 

vendég nem igényelhet éjszakai vendégkártyát az adott hónapra. Hogy miért 10 alkalom? 

Vegyünk egy átlag kollégistát, aki minden hétvégén hazamegy, tehát a kollégiumban 4 héttel 

számolva egy hónapban 5*4=20 éjszakát tölt. Ennek a fele a vendég által bent tölthető, ha 

ennél több lenne, gyakorlatilag valaki anélkül lakhatna bent, hogy kollégiumi férőhelyet nyert 

volna.  

Az éjszakai vendégkártya igényeteket hajnal 4-ig kell jelezni a portán, különben a bennalvás 

díján felül plusz 500 Ft-ot írnak ki a vendégfogadónak a bejelentés elmulasztása miatt.  

A félév során számos alkalommal előfordul, hogy díjtalan az éjszakai vendégfogadás. 

Általában valamilyen kari rendezvénnyel áll összefüggésben. Ezekről az időpontokról is a HK 

honlapján tájékozódhatsz.  

 

Információs csatornák  
A kollégium ügyeit érintő hivatalos csatorna, ahol értesítünk titeket a martos-users nevű 

kollégiumi levelezőlista, erre a MASZK tagjai automatikusan felvesznek. Azonban 

előfordulhat, hogy valami ok miatt nem kapjátok a leveleket, erről a félév első hetén tartott 

szintgyűlésen a HK-sok és a kollégiumi mentorok is érdeklődnek. Fontos, hogy rajta legyetek, 

hiszen innen kaphattok tájékoztatást esetleges áramszünetekről, csőtörésekről, 

karbantartásokról, előre betervezett internet-kimaradásokról.  

A nemhivatalos kommunikációs felület a Martos Facebook-csoportja. Itt lehet egymástól kérni 

cuccokat, valamint gyűléseket, főzőcskézéseket szervezni, de bármilyen információt is 

megoszthattok.  
 

„Csendrendelet” 
Szorgalmi időszakban 22:00 után általános csendrendelet van érvényben a kollégiumban. Ne 

zavard hangoskodással, zenehallgatással a pihenni, vagy épp tanulni próbáló társaidat. 

+vizsgaidőszak 
 

Rossz kártya 
Előfordulhat, hogy a belépő kártyáddal nem tudsz bejutni a portánál található forgóvillán. 

Ekkor próbáld meg a másik kaput használni. Ha ekkor sem működik, kérj a portán egy 

ideiglenes vendégkártyát, valamint írj a szikszai.sara@vegyeszhk.hu címre, hogy egy új 

kártyát adhassunk neked. 
 

 

mailto:szikszai.sara@vegyeszhk.hu
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Új kollégistáknak-beköltözési információk  
A kollégiumi férőhely elfoglalása a megadott beköltözési időpontokban lehetséges, amiről 

minden időszakban a HK honlapján, a Martos kollégium Facebook csoportjában, valamint a 

HK Facebook oldalán találtok értesítést.  

Újonnan felvett hallgatóknak először a portán kell átvenniük a hozzájuk rendelt beléptető 

kártyát. Ezt követően a gondnokságra kell menniük (3. em 341.), ahol alá kell írni a 

bentlakási szerződést és felvenni a kulcsokat, esetlegesen ágyneműt, ha kértek.  
Ez után egy kollégiumi mentor segítségével átveszitek a szobát és ellenőrzitek, hogy minden 

rendben van-e, ha valami nem stimmel, akkor az átvételkor ezt rögzítitek a szobaleltáron. Ha 

Tiétek a szoba, akkor jöhet apu, anyu, kistesó, barát, barátnő a cuccokkal a kezükben, hogy 

elfoglald a birodalmad. 

Beköltözésed után kérlek, tanulmányozd a Martos Házirendjét, a BME Hallgatók 

Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati szabályzatát és ezek mellékleteit, nehogy meglepetés 

büntetőpontok érjenek már az első hetekben.  
A beköltözést követő 10 munkanapon belül tartózkodási helyként hivatalosan is be kell 

jelentetned magad a XI. kerületi Okmányirodában (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.). Ehhez 

a szükséges formanyomtatványt a portán tudjátok kérni, és a gondnokságon tudod aláíratni. Az 

első pár héten élhettek azzal a lehetőséggel, hogy a kollégiumi mentorok csoportosan 

elviszik az igénylőlapokat és régi lakcímkártyáitokat. Ennek időpontjáról tájékoztatást 

adunk. Ne mulasszátok el a bejelentést, mert szobaellenőrzések során a mentorok és HK-sok 

ezt ellenőrizni fogják.  

Fontos! A beköltözést követő napokban el kell fogadnotok a KEFIR rendszeren keresztül a 

Kollégiumi Bentlakási Megállapodást, enélkül elveszíthetitek a férőhelyeteket. 

Hűtők a szint végén találhatók, két szobára jut egy, a beosztás az első hetekben megtörténik a 

félév első hetének egyik estéjén megtartott szintgyűlés során. A szintgyűlésen való részvétel 

minden lakószobából legalább egy fő számára kötelező. Természetesen addig is be lehet 

foglalni a felszabadulókat és kereshettek egy szobát magatok mellé, így a beosztáson már csak 

be kell diktálni a számokat.  

A hűtőket ki- és beköltözéskor, és szükség/igény szerint közben is Nektek kell takarítani!  
 

Kizártam magam!  
Ez bizony sokszor előfordul! Menj le a portára, és a táblán lesd meg, melyik kollégiumi 

mentor vagy HK-s van bent a kollégiumban, és kérd meg, hogy vegye fel neked a szinthez 

tartozó mesterkulcsot (a szintkulcs az adott szint összes szobáját nyitja, a saját szobakulcsod 

természetes nem)!  

Légy megértő és kedves velük! Tapasztalat: mindig a legrosszabb pillanatban kopognak, hogy 

kulcsot kell felvenni 

Soha ne hagyd belülről a kulcsot a zárban!!! Ha ez megtörténik, nincs az a kollégiumi 
mentor/HK-s, aki mesterkulccsal beengedne… ekkor bizony szakembert kell hívni, aminek 
a költségeit utólagosan neked kell megfizetned. 
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 Öntevékeny körök kollégiummal kapcsolatos ügyei  
Belépés a kollégiumba nem kollégista körtagoknak  

A portára körvezető leadja a gyűlésen részt vevő nem kollégista körtagok névsorát (névvel és 

személyi a portán, úgy azok a gyűlés idejére a kollégiumba vendégfogadó nélkül jöhetnek be. 

Amennyiben ezt elmulasztjátok, úgy egyesével vendégfogadónak kell lejönnie a körtagokért 

(egy lakó több vendéget is fogadhat).  

441-es közösségi szoba foglalása  

A 441-es termet a portán lévő igénylő lapok kikérésével vehetitek igénybe. A termet csak 

kollégisták kérhetik ki (ha nem vagy kollégista, kérd meg az egyik ismerősödet, aki szintén ott 

lesz, hogy kérje ki neked a termet).  

Mielőtt elkezdenétek töltögetni a lapot, nézzétek meg az előzetes teremfoglaltságot, ami a 

portán szintén megtalálható.  

A kitöltött lapot alá kell íratni egy kollégiumi mentorral és HK-ssal is. Ezután az aláíratott és 

kitöltött lapot leadjátok a portán. A szükséges időpontban a kulcsot a portáról egy HK-s vagy 

egy kollégiumi mentor veheti fel.  

A vizsgaidőszakban a 441-es közösségi szoba tanulószobaként 0-24-ben nyitva van, így 

közösségi teremként nem használható. A portán való foglalás ezen időszakban nem lehetséges.  

 

Körgyűlésekhez terem foglalása  
Minden félév elején a köröknek lehetőségük van a 441-es közösségi terem és a 642-es 

klubhelyiség előzetes féléves foglaltságának igénylésére. Ez azt jelenti, hogy az adott félévben 

minden héten (általában páros-páratlan hetenként váltakozva) övék az adott időtartamra a 

terem. Ehhez el kell küldeni az igényt a körfelelősnek, aki minden kör kérését összesítve 

összeállítja az előzetes teremfoglaltságokat, amik a vegyeszhk.hu/Kollégium oldalon 

elérhetőek. Ehhez kapcsolódóan a körfelelős egy fényképes listát juttat el a portára, amin azok 

szerepelnek, akik HK-s és kollégiumi mentor nélkül felvehetik ebben az időpontban a kulcsot. 

(Ez a lehetőség csak erre a „körös időpontra” vonatkozik. Ha bárki egyéb időpontban szeretné 

a 441-et és 642-t akár a saját, akár a köre részére, külön ki kell kérnie az igénylőlapot a portán, 

és az általános formulát követni.)  
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A Martos Flóra Kollégium - Mit, hol találok?  
Fontos szobaszámok  
● 141: Hallgatói Képviselet irodája  

● 243: BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium irodája (242 mögötti folyosóról nyílik)  

● 244: BME VBK Mentor Kör és a Kémlelő irodája (242 mögötti folyosóról nyílik)  

● 343: gondnokság (342 mögötti folyosóról nyílik)  

● 441: közösségi szoba  

● 541: könyvtár, tanulószoba  

● 641: Martos Stúdió  

● 642: klubhelyiség  

 

A kollégiumi mentorok és a HK-sok szobaszámait a portánál lévő tablón megtaláljátok.  

 

Van egy kis gond a szobámmal…  
Bármi probléma adódik (beázás, csőtörés, penész) kérlek, jelezd a gondnokságon, vagy 

szobaellenőrzések során (ekkor mi továbbítjuk a problémát a gondnokság felé). Általában az 

intézés azért hosszadalmas, mert pl. garanciális dolgoknál be kell várni, míg kellő számú 

probléma összejön.  

Kopogj a fürdőben!  
A Martosban a fürdők szintenként koedukáltak, így mielőtt berontasz, kopogj! A kopogás után 

a bent lévők válaszolnak, hogy: Gyere, Lány, Fiú vagy Pár. Ez alapján eldöntheted, hogy 

beléphetsz-e vagy sem.  

Mosdó  
A mosdókat minden hétköznap délelőtt kitakarítják. Kérjük, igyekezzetek napközben is 

fenntartani a tisztaságot, erre különböző a WC-ben elhelyezett üzenetek is figyelmeztetnek! 

Általános és folyamatos problémákat okoz, törekedjünk arra, hogy ahogy a takarítás után 

találtuk a helyiséget, úgy hagyjuk magunk után is!  

A mosdóban elhelyezett szemetesbe ne rakjatok élelmiszerhulladékot!  

Hulladékgyűjtés  
A szemétledobókat minden második félemeleten találjátok meg a hátsó lépcsőnél. Kérünk 

titeket, hogy ne használjátok szemétlerakónak, még a pizzás dobozokat se ide rakjátok, hanem 

lehetőleg a szelektív gyűjtőbe.  

A konyhákban kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőket találtok, amit a plakát segítségével 

rendeltetésszerűen alkalmazzatok. 

Konyha  
A konyhában rendelkezésetekre áll mikrohullámú sütő, 4 főzőlap és egy villanysütő. A 

főzőlapoknál a falon találjátok a 3 főkapcsolót ezekhez, a főzőlapok fokozatai hamar 

lekoptak, de a kapcsolók felett ehhez is van útmutató. Ha főztök, az elszívót mindenképpen 

kapcsoljátok be!  

Őrizzétek meg a konyha tisztaságát!  
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Mosókonyha: 
Mosókonyhakulcsot a portán tudtok kérni díjmentesen, meghatározott időtartamra. Ha nem 

lenne éppen szabad kulcs, a portán lévő listában célszerű megnézni, kinél van, megkeresni a 

szobájában, és megbeszélni vele, hogy mikor írhatjátok át. A mosókonyhákat 0-24 óráig lehet 

használni. A földszintet leszámítva minden szinten van mosókonyha, a páratlan szinteken a 

mosógépen és szárítón kívül még egy további mosógép is található. A mosókonyhának az 

utcai felőli ajtaján tudtok bemenni a kapott kulccsal.  

A két ajtónál lévő villanykapcsolók váltókapcsolásban vannak bekötve, emiatt működhet 

“fordítva”. A lámpa melletti másik kapcsoló az elszívóé, ezt semmiképpen se kapcsoljátok ki 

különben itt is megjelenik a penész. A mosógépeknél ügyeljetek a mosószer- és öblítőszer-

rekeszek helyes kiválasztására. Az ajtaját óvatosan csukjátok be. Lehetőség van a gépeken 

zöld programot is használni, az Eco gomb megnyomásával. A szárítógép tartályát és a 

szöszgyűjtőt ki kell üríteni, a falon kirakott útmutató segít ebben.  

Ha nem működik valamelyik gép, akkor a problémát a portán mihamarabb jelezzétek!  

A mosókonyha kulcsa 4 órán keresztül lehet nálatok megszakítás nélkül. Az idő túllépése után 

a büntetés 500 Ft/megkezdett fél óra, amit a portástól kapott papíron aláírásotokkal el kell 

ismerni, a büntetés a Neptun-rendszerben kerül kiírásra.  

,  

 

Porszívó  
A porszívót szintén a portáról tudjátok elkérni, 1 órás időtartamra. Az idő túllépése után a 

büntetés 500 Ft/megkezdett fél óra, amit a portástól kapott papíron aláírásotokkal el kell 

ismerni.  

A porszívó tartályát mindenképpen ürítsétek ki használat után!  
 

Portán megtalálható további dolgok  
A portán továbbá rendelkezésre áll elsősegélyláda, lefolyótisztító folyadék penészeltávolító 

spray és aktuális lakólista. Ezen kívül, ha valamilyen tárgyatok elveszik a kollégiumban, 

érdemes a portásokhoz fordulni, több gazdátlan tárgy is van most is náluk.  
 

Ágyneműhuzat  
Ha a beköltözéskor kértetek a gondnokságon lepedőt és ágyneműhuzatot, ezeket kéthetente 

cserélhetitek tisztára. A csere időpontja ki van plakátolva a földszinti hirdetőtáblán. 

Paplanbelső és párna minden szobának alaptartozéka.  
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Sörpadok  
A Kollégiumi Bizottság tagjai tudnak kiadni nektek sörpadot, ezt legalább 2 nappal előtte 

kell jelezni a kollegium@vegyeszhk.hu címen. Szettenként 1000 Ft kauciót kell adni, ha nem 

öntevékeny köri vagy HK-s rendezvényre használjátok.  
 

Dohányzás  
Dohányozni a kollégium udvarának északi részén kijelölt dohányzóhelyen és az erkélyeken 

szabad (ugyanis az udvar többi részéről felmegy a füst a lakószobákba), illetve a Martos utcai 

bejáratától számított 5 méteres körzeten kívül. A kollégium előtt csikkgyűjtők vannak 

elhelyezve. Kérünk titeket, ne szórjátok el a csikkeket!  
 

Kerékpártárolás  
Kerékpárokat az udvaron található kerékpártárolóban tarthattok. Ennek kulcsát a portáról 

lehet elkérni. Akinek biciklije van, kérheti a Kollégiumi Bizottság elnökétől, hogy 

belépőkártyájával a Kruspér utcai oldalon található kaput is használhassa, de kizárólag a 

kerékpárjával mehet ki azon az ajtón, és más nem mehet át a kapun vele együtt.  

A kerékpártárolón kívül az udvar területén a kerékpárok lelakatolása tilos, erre a 

Kruspér utcai kapu előtt van lehetőség.  
 

Büntetőpontok  
Ha rendzavarást tapasztalsz, jelezd mielőbb egy HK-snak vagy kollégiumi mentornak. A 

kollégiumi mentorok közül egy mindig ügyeletes, az ügyeleti beosztás a portán, a 

faliújságokon és a vegyeszhk-n megtalálható. Esténként őrjáratozást tartunk, hogy a 

kollégium rendjét megőrizzük. Ettől függetlenül nem lehetünk ott mindig mindenhol.  

A kollégium szabályai elleni kihágások büntetőpontokkal járnak. 10 büntetőpont 

összegyűjtése után kötelezően fegyelmi eljárás indul a hallgató ellen. Az általad fogadott 

vendég szabálytalanságai után is járnak pontok. A büntetőpontok részletes listáját a BME 

Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzatában találjátok 

Néhány példa:  

 Csendrendelet megszegése (4 pont)  

 Különböző dolgok tárolása ablakpárkányon (többnyire étel, cipők) (3 pont)  

 Dohányzás tiltott helyen (beleértve a vízipipázást is) (5 pont)  

 Menekülési útvonal szűkítése: pl. ruhaszárító tárolása a folyosón (4 pont)  

 Belépőkártya átruházása, beléptetőrendszer megkerülése (6-6 pont)  
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Kollégiumi mentorok elérhetőségei  
Gólyaként már találkozhattál a mentor szóval. A hagyományos értelemben vett 

mentoraid azok, akik segítenek megtenni az egyetemi első lépéseket. Főként a 

tankörvezetőitekkel találkozhattatok, 

A kollégiumi mentorok azok, akik a kollégiumon belül a rend fenttartásáért 

felelnek, segítenek, ha probléma adódik a koliszobáddal, ha kizártad magad, 

valamint ki-és beköltözéskor is ők vannak főként jelen. Érdemes tehát észben 

tartani, hogy ők készségesen a kollégium lakóinak rendelkezésére állnak.  

 Vezető kollégiumi mentor: Czippán Richárd 

(czippan.richard@vegyeszhk.hu) 
 Antal Ágota (antal.agota@vegyeszhk.hu) 

 Báthory Fruzsina (b.fruzsi7@gmail.com) 

 Bérczes Zita (berces.zita@gmail.com) 

 Biacsi Levente (biacsi.levente@gmail.com) 

 Nyerges Gyula(nyerges.gyula@vegyeszhk.hu) 

 Tevesz Réka (teveszreka@gmail.com) 

 Zsigulics Bálint (zsbalint19960226@gmail.com) 

A kollégiumi mentorok további elérhetőségei a vegyeszhk.hu/Kollégiumi 

mentorok oldalon találjátok. Az aktuális ügyeleti beosztás ugyanott valamint a 

portán is megtekinthető.  

 

A Hallgatói Képviselet Kollégiumi Bizottságának adatai 

és elérhetőségei  
A Kollégiumi Bizottság elnöke: Szikszai Sára (szikszai.sara@vegyeszhk.hu) 

A Kollégiumi Bizottság tagjainak elérhetőségei a vegyeszhk.hu/Képviselők oldalon elérhetőek.  

Keressetek minket bátran, akár probléma esetén, akár további információkért!  

(kollegium@vegyeszhk.hu) 
 

Fontos oldalak  
BME VBK Hallgatói Képviselet honlapja: http://www.vegyeszhk.hu 

Kollégiumi jelentkezés elektronikus felülete: https://kefir.bme.hu/login  

Kollégiumi extraszolgáltatások befizetése: https://www.bmejegy.hu/ 

A Martos Kondi Kör honlapja: kondi.martos.bme.hu  

Az internet regisztrációs honlapja: net.martos.bme.hu 

Mentor kör: http://www.mentorvbk.hu/vezetoseg.php 

 

mailto:czippan.richard@vegyeszhk.hu
mailto:zsbalint19960226@gmail.com
https://www.bmejegy.hu/
http://www.mentorvbk.hu/vezetoseg.php
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Záró gondolatok 
Reméljük, sikerült némi segítséget nyújtanunk a kollégiumi élettel kapcsolatban. Az itt leírtak 

a könnyebb megértést szolgálják, jogilag, valamint bármilyen vitás helyzetben a feltűntetett 

szabályzatokra lehet hivatkozni. 

Kérdéseitekkel nyugodtan forduljatok a mentoraitokhoz, a képviselőkhöz, valamint 

felsőbbéves társaitokhoz. 

Sikerekben gazdag és szerencsés kollégiumi éveket kívánnak 

A szerzők 


