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Kollégiumi férőhely pályázati felhívás a 2018/2019. tanév tavaszi 

félévére 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviselete 

(a továbbiakban: GHK) pályázatot hirdet kollégiumi férőhelyre, a hatályban lévő Kollégiumi 

Felvételi Szabályzat (a továbbiakban KFSZ) alapján, a szabályzat I. (6) pontjában foglalt hallgatói 

csoportok részére. 

Pályázatot a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszerben (a továbbiakban: 

KEFIR) lehet leadni, más rendszeren történő jelentkezés érvénytelen! 

A pályázás feltételeit, az elbírálás menetét, beleértve a határidő után leadott pályázatok 

elbírálását a hatályban lévő KFSZ tartalmazza. 

A szociális pályázattal és a szociális helyzet igazolásával kapcsolatos tájékoztatás a szoc.sc.bme.hu 

oldalon érhető el. 

A gépészkari szakkollégiumok tagjainak, amennyiben a KFSZ V. (2) pontja alapján kérik 

elhelyezésüket, a KFSZ V. (3) pontja szerint kell eljárniuk. 

A felvételi pályázat eredményéről szóló tájékoztatás a GHK honlapon, a szobabeosztásról szóló 

hír a KEFIR-ben lesz elérhető. 

Az előzetes eredmény ellen felszólalni és jogorvoslattal élni a KFSZ-ben leírtak szerint van 

lehetőség. 

 

A pályázati határidőket és időszakokat az alábbi táblázat tartalmazza. A költözési 

időpontok a költözések előtt a GHK honlapon kerülnek kihirdetésre.  

https://kefir.bme.hu/
https://szoc.sc.bme.hu/
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PÁLYÁZATI HATÁRIDŐK ÉS IDŐSZAKOK 

Felsőbbévesek, doktoranduszok, mentorok, miniszteri ösztöndíjas hallgatók 

Jelentkezési időszak 2019. január 2. – január 23. (szerda) 23:59 

Kollégiumhoz szociális pályázatok online 

benyújtása (Felsőbbévesek) 
2019. január 1. – január 14. (hétfő) 23:59 

Előzetes eredmény 2019. január 24. (csütörtök) 

Felszólalási időszak előzetes eredmény ellen 

(KEFIR-ben) 
2019. január 24. – január 26. (szombat) 23:59 

Végleges eredmény 2019. január 28. (hétfő) 

Szobafoglalás 
2019. január 25. 18:00 – január 27. (vasárnap) 

18:00 

Szobafoglalás eredmény 2019. január 28. (hétfő) 

Jogorvoslati kérelem benyújtása Végleges eredményben írt határidőig 

 

BSc és MSc elsőfélévesek 

Jelentkezési időszak (BSc, MSc elsőfélévesek) 2019. január 2. – január 27. (vasárnap) 12:00 

Kollégiumhoz szociális pályázatok online 

benyújtása (BSc, MSc elsőfélévesek) 
2019. január 1. – január 14. (hétfő) 23:59 

Előzetes eredmény (BSc, MSc elsőfélévesek) 2019. január 28. (hétfő) 

Felszólalási időszak előzetes eredmény ellen 

(BSc, MSc elsőfélévesek) 
2019. január 29. – január 30. (szerda) 23:59 

Végleges eredmény (BSc, MSc elsőfélévesek) 2019. január 31. (csütörtök) 

Szobafoglalás (BSc, MSc elsőfélévesek) 
e-mailben vagy felsőbbévesekkel azok 

határidejéig 

Jogorvoslati kérelem benyújtása (BSc, MSc 

elsőfélévesek) 
Előzetes eredményben írt határidőig 

Budapest, 2018. december 10. 

Gépészkari Hallgatói Képviselet 


