
 

 

 

 

 

 

 

A BGE PSZK Kollégiuma  

a 2019/20. tanév II. szemeszterére, 2 ágyas elhelyezésre pályázatot hirdet 

 

 

Pályázati feltételek: 

 

1. Jó tanulmányi eredmény alapján (A 2 ágyas feltöltendő férőhelyek 80%-a.) 

  

- Pályázati követelmény: tanulmányi eredmény a 2019/20. tanév I. félévében 

megszerzett (a pályázat időpontjáig elért) eredmény.  

Értékelés: jó tanulmányi eredmény alapján történő rangsorolás. 

 

 

2. Aktív közösségi/közéleti tevékenység alapján (HÖK, KOB, egyéb szervezet stb. 

vezetőjének igazolása alapján. (A 2 ágyas feltöltendő férőhelyek 20%-a.) 

 

- Pályázati követelmény: ösztöndíj szintű tanulmányi eredmény + aktív közéleti 

tevékenység.  

Értékelés: ezek átlagát viszonyítva + a közéleti tevékenység színvonala általi 

besorolás. 

 

3. Akinek 4-esnél rosszabb értékelése nem volt a Széplak Szemlék során az 

elmúlt tanévben. 

 

4. Egyéb feltételek: 

a. kollégiumi jogviszony 

b. nem volt az aktuális tanév I. szemeszterében kollégiumvezetői 

figyelmeztetése, fegyelmi határozata 

c. nincs folyamatban lévő tartozása (kollégiumi díj, különeljárási, 

kártérítés stb.) a BGE PSZK-val szemben. 

 

Térítési díj: 
 

II. kategóriájú szobák (zuhanyzós) 
 

- államilag támogatott 11.650,- Ft/hó 

- költségtérítéses 23.300,- Ft/hó 

 

 



 
 

 

A jogosultság ideje: 2020.02.01–2020. júniusig (a kollégiumi szabályzat alapján a 

Kiköltözési Utasításban megfogalmazottak szerint. Ez általában az utolsó vizsgát követő 48 

órán belül! A jogosultság a pályázati feltételeknek való megfelelés hiányában, testületi 

véleményezés/határozat mellett, megszüntethető korábban is!) 

 

A pályázatokról a BGE PSZK Kollégium Kollégiumi Bizottsága 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: 2020. 01. 27. 23.59 

Döntés: 2020. 01. 29. 

Átköltözési időszak I. – 2020. 01. 31.  8.00-11.00 

Átköltözési időszak II. – 2020. 02. 03. 8.00-11.00 

(Beköltözési időszak az új beköltözők számára: 2020. 02. 6-7. 8.00-11.00) 

 

 

 

A pályázatokat a balint.imre@uni-bge.hu. címre várjuk.  

A csatolt űrlapon lehet csak beadni! 

Olvashatóan kell kitölteni, aláírva majd beszkennelve PDF formátumban kell mailen 

küldeni vagy leadni a titkárságon!  

A fent leírtaktól eltérő pályázatot érvénytelennek számítjuk! 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. 01. 07. 

           Bálint Imre sk. 
            kollégiumvezető 


