
 

 

 

 

 

 

 

A BGE-PSZK Kollégiuma  

a 2017/18-os tanévre, 2 ágyas elhelyezésre pályázatot hirdet 

 

Pályázati feltételek: 

 

1. Jó tanulmányi eredmény alapján 

  

- Pályázati követelmény: ösztöndíj átlaggal rendelkezés a 2016/17 tanév mindkét 

szemeszterében.  

Értékelés: ezek átlagát viszonyítva az táblázatban szereplő ösztöndíjindex értékéhez. 

 

Évfolyam / Szak FOSZK GIF GM, PSZ, EE Mesterképzés 

1 3,65 3,40 3,16 3,90 

2 3,40 3,16 3,00 3,60 

3 - 3,00 2,80 - 

Túlfutó 3,40 3,40 3,40 - 

 

2. Aktív közösségi/közéleti tevékenység alapján (HÖK, KOB stb. vezetőjének igazolása 

alapján. 

 

- Pályázati követelmény: ösztöndíj átlaggal rendelkezés a 2016/17 tanév mindkét 

szemeszterében.  

Értékelés: ezek átlagát viszonyítva az táblázatban szereplő ösztöndíjindex értékéhez + 

kiváló vagy kiemelkedő közéleti tevékenység. 

 

Évfolyam / Szak FOSZK GIF GM, PSZ, EE Mesterképzés 

1 3,00 2,80 2,60 3,90 

2 3,00 2,80 2,60 3,60 

3 - 2,80 2,60 - 

Túlfutó 3,16 3,16 3,16 - 

 

Egy példa: 
Gipsz Jakab II. éves GIF-es hallgató az első félévben 3,82, a másodikban 4,2 ösztöndíj indexet (korrigált 

kredit index) ért el. Látszik, hogy mindkét félévben ösztöndíjra jogosult volt. A két félév átlaga: 4,06. Ez 

az érték megfelel a II. félév ösztzöndíj átlagának, tehát jogosult a pályázatra. (Nem a felvételre, a 

pályázatra!) 

 

További pályázati feltételek: 
- kollégiumi jogviszony 

- nem volt az előző tanévben koll. ig. figyelmeztetése, fegyelmi határozata, 



 
 

 

- nincs folyamatban lévő tartozása (kollégiumi díj, kártérítés) a BGE-PSZK-val szemben 
 

Térítési díj: 
- államilag támogatott 11.650,- Ft/hó 

- költségtérítéses 23.300,- Ft/hó 

 

A jogosultság ideje: 2017. szeptemberi beköltözéstől–2018. júniusig (a vizsgaidőszak utolsó 

napjáig) (A jogosultság a pályázati feltételeknek való megfelelés hiányában, testületi véleményezés 

mellett, megszüntethető korábban is!) 

 
A pályázatokról a BGE-PSZK Kollégium vezetője dönt, az érintett testületek képviselőinek véleményét 

figyelembe véve. 

 

Olyan személyeknek célszerű pályázni, akik a fenti feltételeken túl igényesek a környezetükre, ugyanis 

ezekben a felújított szobákban gyakrabban tartunk majd tisztasági ellenőrzéseket. 

 

 

 
A pályázat beadási határideje: 2017. 08. 15. 23.59 

 

A pályázatokat a bagolyvar@bagolyvarkoli.eu címre várjuk a csatolt űrlapon lehet csak beadni. 

Olvashatóan kell kitölteni, aláírva majd beszkennelve PDF formátumban kell mailen küldeni! 

 

 

 

Budapest, 2017. augusztus 4. 

           Bálint Imre sk. 
           kollégiumvezető 


