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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar (továbbiakban: Kar) Hallgatói
Képviselet (továbbiakban: HK) pályázatot hirdet a 2019/20-as tanév őszi félévére a hallgatók
számára rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek elnyerésére.
A szabályzatot a HK értelmezi, a jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyetemi és a kari
szabályzatok, valamint más ide vonatkozó jogszabályok az irányadók. A szabályzatokban nem
szereplő kérdések kapcsán a HK határozata dönt.

JOGOSULT HALLGATÓK
Kollégiumi elhelyezésben a Kar minden teljes idejű képzésben részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező hallgatója részesülhet.

PÁLYÁZAT MENETE
Pályázni a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszeren (továbbiakban: KEFIR) keresztül
lehet az ütemezésben rögzített időpontig.
A pályázat leadásakor nyilatkozni kell arról, hogy a hallgató melyik kollégium(ok)ba kíván beköltözni.
Ezt követően a hallgató csak az általa megjelölt kollégiumba vehető fel.

PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
A Kollégiumi Felvételi Csoportok a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói
Önkormányzatának Alapszabálya 1. számú mellékletének (Egységes Kollégiumi Felvételi Rend) 3. §
(1) bekezdése szerint a következők:
a) első aktív félévüket megkezdő alap- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók

(továbbiakban: Elsőfélévesek),
b) első aktív félévüket megkezdő mesterképzésben részt vevő hallgatók (továbbiakban: Mester

elsőfélévesek),
c) legalább 2. aktív félévüket megkezdő alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő

hallgatók (továbbiakban: Felsőbbévesek),
d) doktorandusz hallgatók, valamint
e) kollégiumi mentorok.

A Felsőbbévesek Kollégiumi Felvételi Csoportot az alábbi csoportok alkotják:
a) 1 vagy 2 befejezett aktív félévvel rendelkező, specializáción nem lévő hallgatók,
b) 3 vagy 4 befejezett aktív félévvel rendelkező, specializáción nem lévő hallgatók,
c) 5 vagy 6 befejezett aktív félévvel rendelkező, specializáción aktív félévet még nem megkezdett

hallgatók,
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d) 6-nál több befejezett aktív félévvel rendelkező, tervezői specializáción lévő hallgatók,
e) 6-nál több befejezett aktív félévvel rendelkező, szerkezeti szakirány specializáción lévő

hallgatók,
f) 6-nál több befejezett aktív félévvel rendelkező, BSc képzésben részt vevő vagy specializáción

nem lévő hallgatók.
Az Elsőféléveseknek a kar számára rendelkezésre álló férőhelyek legfeljebb 15%-a ítélhető oda. A
kollégiumi férőhely odaítélése a hallgatók szociális helyzete, illetve felvételi pontszáma alapján
történik. Szociális alapon a rendelkezésre álló férőhelyek 75%-a, tanulmányi alapon a 25%-a kerül
feltöltésre. A hallgatók szociális pontjai az Egységes Szociális Rendszerben leadott pályázatuk
alapján kerülnek meghatározásra. Az Elsőféléveseknél a kollégiumi felvételi eljárás során
beszámítható minden nullánál magasabb pontszám; a nullánál alacsonyabb pontszámmal
rendelkező hallgatók nem részesülhetnek férőhelyben szociális alapon. Amennyiben így
feltöltetlenül maradnak szociális alapú férőhelyek, azok a tanulmányi alapon kiosztható férőhelyek
számát növelik.
Az MSc képzésen részt vevő elsőfél- vagy felsőbb éves hallgatók 100%-a férőhelyben részesül.
A pályázat során a Felsőbbéves hallgatók a fennmaradó férőhelyeken, az alábbi felvételi kategóriák
szerinti sorrendben részesülhetnek elhelyezésben:
a) kizárólag tanulmányi alapon,
b) kizárólag szociális alapon,
c) kizárólag közösségi alapon,

d) tanulmányi-közösségi részpontszámok összege alapján és
e) tanulmányi-közösségi-szociális részpontszámok összege alapján.
Felsőbbéves férőhelyek a csoportok között a csoportokba jelentkezők létszámának arányában oszlanak
szét. Esetükben a pályázatok a hallgató tanulmányi eredménye, szociális helyzete, valamint
közösségi tevékenysége alapján kerülnek elbírálásra. Az elbírálás 300 pontos rendszerben történik,
amelyben maximum 150 pont kapható tanulmányi eredményre, 75 pont szociális helyzetre, 75 pont
közösségi tevékenységre.
Kizárólag tanulmányi alapon a Felsőbbévesek számára rendelkezésre álló kari férőhelyek 30%-a,
kizárólag szociális alapon a férőhelyek 10%-a, kizárólag közösségi alapon a férőhelyek 10%-a,
tanulmányi-közösségi alapon a férőhelyek 35%-a, tanulmányi-közösségi-szociális alapon a 15%-a
kerül feltöltésre. Amennyiben a hallgató valamely felvételi szempont alapján nem részesül
kollégiumi elhelyezésben, úgy a soron következő szempontrendszer alapján kerülhet elhelyezésre.
A tanulmányi eredményre adható részpontszám a legalább két befejezett aktív félévvel rendelkező
hallgatók esetén a 15×(K1+K2), az egy befejezett aktív félévvel rendelkező hallgatók esetén a
30×K1 képlettel kerül kiszámításra, ahol K1 az utolsó (a hallgató által megadott), az K2 az utolsó
előtti befejezett aktív félév kreditindexe. Amennyiben a kreditindex értéke meghaladja az 5-öt, a
tanulmányi pontok számítása során figyelembe vett érték 5 lesz.
𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =

∑ 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 ∗ é𝑟𝑑𝑒𝑚𝑗𝑒𝑔𝑦
𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑏𝑒𝑛 𝑒𝑙őí𝑟𝑡 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛𝑛𝑦𝑖𝑠é𝑔 (30 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡)

Kollégiumi férőhely pályázat
2019/20. tanév őszi félév

A hallgatók szociális helyzete az Egyetem Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat pontrendszere
alapján kerül meghatározásra. A szociális pályázatot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Egységes Szociális Rendszer honlapján (https://szoc.sc.bme.hu/) kell leadni, az
ütemezésben rögzítettek szerint. A bírálás során a megállapított pontszám 75%-a jelenti a hallgató
szociális helyzetére adható részpontot. Ha a megállapított szociális pontszáma nem haladja meg az
előző félévre vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat minimum ponthatárát, a szociális
helyzetre kapható pontok figyelembe vett értéke 0 pont, kivéve Elsőféléves hallgatók esetében.
Amennyiben a szociális helyzetre kapott pont meghaladja a 100 pontot, a szociális helyzetre
kapható pontok figyelembe vett értéke 75 lesz.
A közösségi tevékenység értékelése a HK jogköre, az erre járó pont a félévben a HK által a közösségért
és közéletért végzett tevékenység jutalmazása céljából kiírt pályázatok bírálási elvei alapján, az
Egyetemi Hallgatói Képviselet által kiírt Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás
pályázatokat bírálók ösztöndíja, az Egyetemi Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat és a Hallgatói
Képviselet ösztöndíja alapján kerül meghatározásra. Az egyetemi befogadású Hallgatói Csoportok
közösségi pontszámítása az Egységes Kollégiumi Felvételi Rend 2. számú függeléke alapján
történik.
EGT-államban részképzésben részt vevő hallgatók külföldi félévét követően az azt megelőző aktív
félévek

teljesítményét

vesszük

figyelembe

a

tanulmányi

és

a

közösségi

részpontszám

megállapításakor. A szociális helyzetre vonatkozó (rész)pontszám az adott félévre vonatkozó
Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat kiírásában található időszak alapján kerül meghatározásra.
A kizárólag tanulmányi alapon, kizárólag közösségi alapon és kizárólag szociális alapon férőhelyben
részesült hallgatók az általuk megjelölt elsőszámú kollégiumba kapnak elhelyezést.
Osztatlan, vagy BSc képzésen diplomázó hallgatók, amennyiben először veszik fel a Diplomatervezés,
a BSc Diplomaterv vagy a BSc Diplomatervezés 2. című tárgyat, maximális tanulmányi ponttal
pályáznak.
Ha a pályázó hallgató rendelkezik BME Hallgatók Fegyelmi Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzata alapján
érvényes (365 napnál nem régebbi) fegyelmi ponttal, akkor az adott bekerülési kategóriában
megszerezhető kollégiumi felvételi pontok a fegyelmi pontértékkel azonos százaléka kerül
levonásra. Amennyiben a jelentkezett hallgató jogerős fegyelmi határozattal rendelkezik:
− megrovás esetén a hallgató pontszámából a megszerezhető kollégiumi felvételi pontok 10%-

a kerül levonásra, valamint kizárólag tanulmányi, szociális, vagy közösségi alapon nem
részesülhet férőhelyben;
− szigorú megrovás esetén a hallgató pontszámából a megszerezhető kollégiumi felvételi

pontok 25%-a kerül levonásra, valamint kizárólag tanulmányi, vagy szociális, vagy közösségi
alapon nem részesülhet férőhelyben;
− eltiltás esetén nem részesülhet kollégiumi elhelyezésben a fegyelmi határozatban szereplő

időszak végéig.
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A doktorandusz hallgatók automatikus férőhelyben részesülnek, amennyiben a karon érvényes
pályázatot nyújtottak be, és nem rendelkezik jogerős eltiltó fegyelmi határozattal. A doktorandusz
férőhelyek a Felsőbbévesek számára kiosztható helyek számát csökkentik.
A kollégiumi vezető mentor és mentorok automatikus férőhelyben részesülnek a Kar számára
rendelkezésre álló összes férőhely terhére.
Azok a hallgatók, akiknek sem tanulmányi eredménye, sem szociális helyzete, sem pedig közéleti
tevékenysége nem haladja meg a 0 pontot, csak a rendes pályázati eljárás keretein belül üresen
maradt férőhelyekre vehetők fel.
Azok a hallgatók, akik a pályázat során kevesebb, mint 30 pontot szereztek meg, csak a rendes pályázati
eljárás keretein belül üresen maradt férőhelyekre vehetők fel abba a kollégiumba, amelyet a
legtöbben jelöltek meg első helyen.
Ha a hallgató a pályázat során valótlan adatot ad meg, a HK kollégiumi fegyelmi eljárást
kezdeményezhet ellene.

VÁRÓLISTA
Azon hallgatók, akik a végső, tanulmányi-közösségi-szociális szempontrendszer alapján nem
részesülnek kollégiumi férőhelyben, de rendelkeznek érvényes leadott férőhely pályázattal, az
összesített kollégiumi felvételi pontjaik sorrendjében automatikusan várólistára kerülnek.
Amennyiben egy kollégiumi férőhelyet nyert hallgató nem foglalja el a férőhelyét, vagy az aktuális félév
során férőhelyét visszamondja, akkor a megüresedett helyre a kiköltözött hallgatóval megegyező
felvételi csoport várólistájának első helyén álló hallgató jogosult. A kiértesített hallgatónak 2 nap
áll rendelkezésére, hogy választ adjon, a felkínált férőhelyet elfoglalja-e. Ellenkező nemű szobatárs
csak abban az esetben vehető fel a megüresedett helyre, ha a leendő szoba minden lakója úgy
nyilatkozott a kollégiumi férőhelypályázat leadása során, , hogy koedukált szobában is lakna.
Elutasítás esetén az első helyen álló hallgató várólista helyét nem veszti el, viszont a következő a
visszamondóval azonos nemű hallgató kerül kiértesítésre.
Azon hallgatók, akik nem adtak le kollégiumi férőhelypályázatot, utólagos jelentkezést adhatnak le a
Hallgatói Képviseletnél. Ezt követően a kollégiumi felvételi csoportjuknak megfelelő várólista
legvégére kerülnek, abban a sorrendben, ahogy igényüket jelezték.
A várólista kezeléséről a BME Térítési és Juttatási Szabályzat 17-18.§ vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.

EGYÉB RENDELKEZÉS
Szorgalmi időszakban minden a Karon kollégiumi férőhelyet elnyerő kollégistáknak havi bontásban
átlagosan legalább heti 3 éjszakát bent kell töltenie a kollégiumban. A szabályozás célja, hogy
kizárólag olyan hallgatók kapjanak kollégiumi elhelyezést, akik férőhelyüket igénybe is veszik.
Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a szoba összes lakójának (szobatársaknak is) jeleznie kell a
HK felé ezt e-mailben (kollegium@epiteszhk.bme.hu), mely ezután kivizsgálja az esetet. A
bejelentés elmulasztása minden érintett számára fegyelmi eljárást vonhat maga után.

Kollégiumi férőhely pályázat
2019/20. tanév őszi félév

FELSZÓLALÁS/FELLEBBEZÉS
Az előzetes kollégiumi felvételi eredmények közzétételét követően 2 napon belül a hallgató jelezheti a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kancellária Kollégiumok Igazgatóság és a HK
felé, ha eljárási hibát feltételez. Amennyiben ennek a testületek helyt adnak és felvételt nyert volna,
úgy a hallgatót el kell helyezni. A fellebbezési jogot a Nemzeti Felsőoktatási Törvény, valamint a
BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 64. fejezete biztosítja.

SZOBABEOSZTÁS
A férőhelyet elnyert hallgatókat a HK a kollégiumi mentorok segítségével osztja be a KEFIR rendszerben.
Azokat a hallgatókat, akik kollégiumi férőhelyben részesültek és a Bercsényi Építész Szakkollégium
tagjai, a kollégiumi jelentkezés során megjegyzésben megadott kérelmükre a HK abban a
kollégiumban helyezi el, ahová az eljárás során bekerült, lehetőleg a szakkollégista társaival egy
szobában, vagy közvetlen környezetükben, úgy, hogy az előző félévben ott lakó hallgatók mindig
előnyt élveznek a szobabeosztás során.

Ez a lehetőség nem jogosítja fel a tagokat a többi,

szabályzatban foglalt kritérium teljesülése alól.

KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE
A tavaszi félévben fizetendő térítési díjak összegét a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete
tartalmazza.
Bercsényi 28-30 Kollégium
− államilag támogatott és állami (rész)ösztöndíjas hallgatók és kollégiumi vezető mentorok
esetén: 11650 Ft/hó
− költségtérítéses és önköltséges hallgatók esetén: 23300 Ft/hó
Schönherz Zoltán Kollégium, Baross Gábor Kollégium és Vásárhelyi Pál Kollégium
− államilag támogatott és állami (rész)ösztöndíjas hallgatók és kollégiumi vezető mentorok
esetén: 9320 Ft/hó
− költségtérítéses és önköltséges hallgatók esetén: 20970 Ft/hó

A kollégiumi tagsági jogviszony határozott időre, a hallgató felvételi kérelmének az elfogadásával jön
létre. Kezdő időpontja a Kollégiumi Bentlakási Megállapodás aláírásának napja. A kollégiumi
elhelyezésben részesült hallgató a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kancellária
Kollégiumok Igazgatóságának címzett levélben lemondhat kollégiumi tagsági jogviszonyáról. A
lemondás feltétele, hogy a hallgató vállalja a lemondással érintett, valamint az adott félévből
hátralévő idő, de legfeljebb a következő két hónap kollégiumi térítési díjának megfizetését.
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Amennyiben a hallgató a kollégiumi tagsági jogviszonyát a félév közben megszünteti, következő
félévben csak a rendes pályázati eljárás keretében üresen maradt férőhelyre vehető fel.

BEKÖLTÖZÉS
A férőhelyet elnyert hallgatónak, az ütemezésben rögzítettek szerinti időintervallumban be kell
költöznie az általa elnyert férőhelyre. Amennyiben ez nem áll módjában, e-mailben kell értesítenie
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kancellária Kollégiumok Igazgatóságát a
férőhely későbbi elfoglalásáról a kollegiumok@mail.bme.hu címen, a beköltözés utolsó napjáig. A
térítési díjkötelezettség a helybiztosítás időtartamára is fennáll. Amennyiben a hallgató a nem
foglalja el a férőhelyét az utolsó beköltözési időpontot követő 5 munkanapon belül, a számára
biztosított férőhelyet lemondottnak kell tekinteni.
Kollégiumba nem költözhet be azon pályázó, akinek a beköltözéskor kollégiumi térítési és egyéb,
kollégiumi szolgáltatás igénybevételével összefüggő díjtartozása van.

ÜTEMEZÉS
2019. május 17.
2019. július 1. 0:00
2019. július 14.
2019. július 23.

Hivatalos hirdetmény
Pályázatok leadásának kezdete
Szociális pályázatok leadásának
határideje
Szociális pályázatok hiánypótlásának
határideje

2019. július 19. 23:59

Pályázatok leadásának határideje

2019. augusztus 5. 14:00

Előzetes eredmények közzététele

2019. augusztus 7. 23:59

Lehetőség felszólalásra

2019. augusztus 9. 14:00

Végleges eredmények közzététele

Budapest, 2019. május 17.

HK honlapján
Kollégiumi Egységes Felvételi és
Információs Rendszer
Egységes Szociális Rendszer oldalán
Egységes Szociális Rendszer oldalán
Kollégiumi Egységes Felvételi és
Információs Rendszer
Kollégiumi Egységes Felvételi és
Információs Rendszer
Kollégiumi Egységes Felvételi és
Információs Rendszer
Kollégiumi Egységes Felvételi és
Információs Rendszer

Hallgatói Képviselet

