
Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium 

Pályázati adatlap 2018/2019. I. félév 

I. A pályázó személyes adatai 

Név: ..................................................................................................................................................................  

Neptun kód: ..................................................................................................................................................  

Lakcím: ...........................................................................................................................................................  

Telefonszám: .................................................................................................................................................  

E-mail cím: ....................................................................................................................................................  

II. A pályázó tanulmányi adatai (karikázza be a megfelelőt, ahol szükséges) 

Szak:  ...............................................................  

Képzési forma: állami/önköltséges Tagozat: nappali/levelező Évfolyam: ......................  

Utolsó két lezárt tanulmányi félév tanulmányi átlaga: 

 .......................................... / .......................................  

Utolsó két lezárt tanulmányi félév korrigált kreditindexe: 

 .......................................... / .......................................  

Érdeklődési, kutatási terület: ...................................................................................................................  

III. A pályázó egyéb tanulmányi eredményei: 

Nyelvvizsga nyelv megnevezése, típusa (A,B,C) foka (alap, közép felső) 

1.  2. 

Tanulmányi versenyek (verseny megnevezése, helye, ideje, elért eredmény) 

1.  2. 

A szakkollégisták jogairól és kötelezettségeiről szóló SzMSz kivonatot elolvastam és megértettem:  

Budapest, 2018. .............. hó ................ napja 

  ...............................................................  

Hallgató aláírása 



SzMSz kivonat 

A szakkollégista jogai 

48.§ A szakkollégistát – az Egyetem Kollégiumi Szabályzatában, valamint az SZMSZ-ben 

foglaltakon túl – az alábbi jogosultságok illetik meg: 

a) részt vehet a szakkollégiummal kapcsolatos kérdések megvitatásában, véleményét 
szabadon kifejtheti és javaslatokat tehet, 

b) a szakmai vezetői tisztségre választhat és választható, 
c) részt vehet a szakkollégiumi önkormányzat munkájában, a szakkollégium 

tisztségviselőinek választásán választó és választható, 
d) kezdeményezheti szakmai kurzusok vagy bármilyen más szerveződés létrehozását, 

valamint részt vehet ezek munkájában, 
e) igénybe veheti a szakkollégium szolgáltatásait, valamint a szakkollégium által biztosított 

tanulmányi, művelődési, szórakozási és sportolási lehetőségeket, 
f) jogosult a szakkollégiumi tagsággal és tevékenységével kapcsolatos írásban előterjesztett 

kérdéseire 10 munkanapon belül érdemi választ kapni. 
 

A szakkollégista kötelezettségei 

49.§ (1) A szakkollégista – az Egyetem Kollégiumi Szabályzatában (19.§), valamint az 
SZMSZ-ben foglaltakon kívül – köteles: 

a) az Egyetem szabályait, valamint a jelen Szabályzatot betartani és betartatni, 
b) az egyetemi tanulmányait a Szakkollégium tanulmányi rendjében foglaltak szerint 

teljesíteni, 
c) a Szakkollégium szakmai munkájában részt venni és az egyéb szakkollégiumi 

tevékenységekben aktív módon részt vállalni, 
d) egy tanév végéig legalább egy előírt tanulmány, dolgozat készítése,1 
e) az őszi félév2 során legalább egy alkalommal kutatásairól, készülő dolgozatáról 

beszámolni, 
f) a kollégium műhelyének munkájában részt venni és a kollégiumi tanulmányi 

kötelezettségeinek legjobb képességei szerint eleget tenni, 
g) megjelenni a szakkollégiumi Közgyűléseken, 
h) a rábízott vagy az általa használt eszközöket rendeltetésszerűen használni, megőrizni, 

megóvni, 
i) a Szakkollégium, a Kar és az Egyetem jó hírnevét megőrizni, 
j) a szakkollégistához méltó magatartást tanúsítani. 

 

                                                 
1 Módosította a 141/2015. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2015. június 22. napjától 
2 Módosította a 141/2015. (VI. 17.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2015. június 22. napjától 


