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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselete 

(továbbiakban HK) pályázatot hirdet a 2015/2016-ös tanév őszi félévére, a hallgatók számára 

rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek elnyerésére. 

JOGOSULT HALLGATÓK  

Kollégiumi elhelyezésben minden állami (rész)ösztöndíjas és önköltséges nappali képzésben résztvevő, 

vidéki és budapesti aktív hallgató részesülhet. 

PÁLYÁZHATÓ FÉRŐHELYEK 

Az Építészmérnöki Kar, kettő az Egyetemhez közel eső kollégiumokban rendelkezik férőhellyel. A 

pályázat során két kollégium megpályázására van lehetőség. 

- Bercsényi 28-30. Kollégium  

  Cím: 1117 Budapest, Bercsényi 28-30. 

Távolság az egyetemtől: 10 perc gyalog 

Szobák: 2 ágyas, szobánkénti hűtő 

Honlap: http://bercsenyi.bme.hu/ 

- Schönherz Zoltán Kollégium  

Cím: 1117 Budapest, Irinyi J. út 42. 

Távolság az egyetemtől: 15 perc gyalog 

Szobák: 4 ágyas, szobánkénti hűtő és tusoló 

Honlap: http://www.sch.bme.hu/ 

PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 

A kollégiumi férőhely odaítélése a 2015/2016-ös tanév őszi félévében felvett első éves hallgatóknak, a 

szociális helyzetük illetve képzési helyük és a lakóhelyük közötti távolság alapján történik. 

A szociális helyzet értékelése A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egységes Szociális 

Támogatás Pontrendszere alapján történik, ami megtalálható az alábbi honlapon: https://szoc.sc.bme.hu 

Az elmúlt évek során a pontrendszer alapján kis illetve negatív pontot elérő hallgatók is eséllyel pályáztak 

kollégiumi elhelyezésre. 

PÁLYÁZAT MENETE  

Pályázni a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói Portálon (kollegium.sc.bme.hu) 

lehet az ütemezésben rögzített időpontig.  A pályázat leadása során a pályázó vállalja, hogy olyan e-

mail címet ad meg, amelyet legalább hetente kétszer olvas, és amelyen hivatalos értesítést adhat neki a 

Hallgatói Képviselet.  

A pályázat az alábbi időpontokban adható le a fent megadott honlapon: 2015. augusztus 3. - augusztus 

12. 23:59. 

A szociális helyzetről a szükséges igazolások szkennelt változatát fel kell tölteni a szoc.sc.bme.hu címen 

a fent említett időpontig. Hiányzó vagy nem megfelelő igazolások pótlására nincs lehetőség. Az eredeti 
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igazolásokat a félév kezdetén meghirdetett időpontban be kell mutatni. A be nem mutatott igazolások 

kollégiumi férőhely vesztéssel járnak. 

A szükséges igazolások listája megtalálható a BME Egységes Szociális Rendszerének honlapján! 

KOLLÉGIUMI TÉRITÉSI DÍJ ÖSSZEGE  

A Bercsényi 28-30 Kollégium esetén: 

- államilag támogatott hallgatók és kollégiumi mentorok esetén: 11650 Ft/hó 

- költségtérítéses hallgatók esetén: 23300 Ft/hó 

Schönherz Zoltán Kollégium esetén: 

- államilag támogatott hallgatók és kollégiumi mentorok esetén: 9320 Ft/hó 

- költségtérítéses hallgatók esetén: 20970 Ft/hó 

A kollégiumi tagsági jogviszony határozott időre, a hallgató felvételi kérelmének az elfogadásával jön 

létre. Kezdő időpontja a felvétellel érintett félév első napja. A kollégiumi elhelyezésben részesült 

hallgató a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kancellária Kollégiumok Igazgatóságnak 

címzett levélben lemondhat kollégiumi tagsági jogviszonyáról (kollegiumok@gmf.bme.hu). A lemondás 

feltétele, hogy a hallgató vállalja a lemondással érintett, valamint a következő két hónap kollégiumi 

térítési díjának megfizetését.  Amennyiben a hallgató a kollégiumi tagsági jogviszonyát a félév közben 

megszünteti, következő félévben csak a rendes pályázati eljárás keretében üresen maradt férőhelyre 

vehető fel. 

Kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos további információ kollegium@epiteszhk.bme.hu címen kérhető. 

A szociális pályázattal kapcsolatos kérdéseket a juttatas@epiteszhk.bme.hu címen tehetők fel. 
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