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Kedves Gólya! 
 

Amennyiben szeretnél a 2013/14-es tanév őszi félévében kollégiumi férőhelyben részesülni, akkor a 

http://kollegium.sc.bme.hu oldalon kell jelentkezned augusztus 1. és augusztus 18. 23:59 között. 

Elsőéves BSc-sként ehhez érvényes szociális pályázatot kell leadnod. Erről pontos információkat 

http://hk.wigner.bme.hu/golya oldalon olvashatsz. BSc-s gólyák közötti sorrend kizárólag a 

szociális pályázaton elért pontok alapján alakul ki. 

Elsőéves MSc-sként opcionális a szociális pályázat leadása, enélkül a szociális helyzetre -20 pont 

veszünk figyelembe. A pontszámítási képlet MSc-sek számára (idézve a kollégiumi férőhely 

pályázatból): 

Sz+10*GT+90*KI/EKI-10*F 

A változók jelentése: 

 Sz: a hallgató (érvényes, azaz a kijelölt időszakban leadott pályázat alapján megállapított) 

szociális pontjainak a száma, ellenkező esetben -20; 

 GT: a hallgató által elvégzett BSC képzésének (mellyel felvételt nyert a BME TTK megfelelő 

szakára) görgetett tanulmányi átlaga
1
; 

 KI: a hallgató által elvégzett BSC képzésének (mellyel felvételt nyert a BME TTK megfelelő 

szakára) a képzési ideje; 

 EKI: a hallgató által elvégzett BSC képzésében (mellyel felvételt nyert a BME TTK 

megfelelő szakára) az aktív féléveinek a száma 

 F: az elmúlt 365 napban megszerzett fegyelmi pontok.. 

1 
Az első éves MSc-s hallgatóknak az érvényes kollégiumi pályázathoz igazolást kell leadniuk a felvételt nyert 

szakjukon elért görgetett tanulmányi átlag (a teljes tanulmányi időszakban megszerzett összes kreditre – a 

Diplomamunka-készítés illetve Szakdolgozat-készítés tantárgyak kivételével – vonatkozó súlyozott 

tanulmányi átlag, két tizedes jegyre kerekítve). Az igazolást szkennelt változatát szintén augusztus 18. 23:59 

óráig kell elküldeni a kollegium@wigner.bme.hu címre. 

 

Az első körös eredmények augusztus 20-án kerülnek kihirdetésre, ekkor a férőhelyek 75-90%-a 

kerül kiosztásra. Amennyiben az első körben nem kaptál kollégiumi férőhelyet, az eredmény ellen a 

gólyatáborban tudsz fellebbezni, illetve ha nem tudsz a gólyatáborba eljönni, akkor augusztus 23-án 

tudsz fellebbezni a Kármán Tódor Kollégiumban, a TTK HK irodában (013-es szoba) 12:00 és 

18:00 között. Fellebbezéskor lehetőséged van leadni, vagy újra leadni szociális pályázatot. A 

végleges eredmények augusztus 24-én kerülnek kihirdetésre. 

 

Amennyiben kollégiumi férőhelyben részesültél, akkor a regisztrációs héten beköltözhetsz a 

kollégiumba, ennek részleteiről majd később értesítünk. 

 

További információkat a http://hk.wigner.bme.hu/golya oldalon találhatsz. Ezen a honlapon 

találhatod majd meg azt is, hogy hol adhatod le a szociális pályázatot. 

Felmerülő kérdéseidet a kollegium@wigner.bme.hu címre várjuk. 

 

Üdv: 

TTK HK 
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