KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT
I.
(1)

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen szabályzat hatálya a BME Gépészmérnöki Karán hallgatói és doktorandusz

jogviszonnyal rendelkező hallgatókra terjed ki.
(2)

Kollégiumi férőhelyben részesülhet minden teljes idejű képzésben részt vevő aktív hallgatói

jogviszonnyal rendelkező hallgató, aki érvényes kollégiumi jelentkezést adott le.
(3)

Kollégiumi jelentkezést csak a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszeren (a

továbbiakban: KEFIR) keresztül lehet leadni, amely a www.kefir.bme.hu oldalon érhető el.
(4)

A jelentkezés sikeres leadását igazoló visszaigazoló e-mailt a fellebbezési időszak végéig

szükséges megőrizni, érvényes fellebbezés annak csatolásával adható le.
(5)

A kollégiumi férőhely a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ) 18. §

(5) bekezdésében meghatározott időszakra szól.
(6)

Az Egységes Kollégiumi Felvételi Rend (a továbbiakban: EKFR) 3. § alapján a pályázat

során az alábbi kollégiumi felvételi csoportokat különböztetjük meg:
a) első aktív félévüket megkezdő, alapképzésben részt vevő hallgatók (a továbbiakban: BSc
elsőfélévesek),
b) első aktív félévüket megkezdő, mesterképzésben részt vevő hallgatók (a továbbiakban: MSc
elsőfélévesek),
c) legalább második aktív félévüket megkezdő alap- vagy mesterképzésben részt vevő
hallgatók (a továbbiakban: Felsőbbévesek),
d) doktoranduszok,
e) miniszteri ösztöndíjas hallgatók, valamint
f) kollégiumi mentorok.
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II.
(1)

KARI FÉRŐHELYEK SZÉTOSZTÁSA

Az adott félévre a Gépészmérnöki Karra jutó összes kollégiumi férőhely a kollégiumi

mentor, a doktorandusz és a miniszteri ösztöndíjas férőhelyek kivételével az I. fejezet (6)
bekezdésben meghatározott kollégiumi felvételi csoportok között az alábbi arányokban oszlik meg:
a) őszi időszakban:


18% BSc elsőfélévesek számára,



10% MSc elsőfélévesek számára,



72% Felsőbbévesek számára,

b) tavaszi időszakban:

III.
(1)



18% MSc elsőfélévesek, BSc elsőfélévesek számára,



82% Felsőbbévesek számára.

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

A hallgatók tanulmányi eredménye


a BSc elsőfélévesek és az MSc elsőfélévesek esetében a felvételi összpontszám;



a Felsőbbévesek esetében, akik a pályázott tanulmányi félév előtti időszakból legalább két
lezárt aktív hazai félévvel rendelkeznek az utolsó két aktív félév korrigált kreditindexének
(a továbbiakban KKI) a számtani átlaga, akik ebből az időszakból csak egy lezárt aktív hazai
félévvel rendelkeznek, kizárólag ezen félév KKI-ja. Az 5,00 vagy afeletti KKI 5,00 értékkel
kerül beszámításra. A pályázatban bekért tanulmányi mérőszámokat két tizedesjegyre
kerekítve kell megadni.

(2)

A szociális helyzetre vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám (tisztán szociális alapú

bekerülés és tanulmányi-közösségi-szociális bekerülés esetén is) az Egységes Szociális Rendszerben
(https://szoc.sc.bme.hu/) leadott adott félévi szociális pályázat alapján kerül kiszámításra,
amelynek értéke negatív pontszám esetén nulla. A pályázó szociális helyzetét pályázata elbírálásánál
figyelembe veszik, ha
a) a kollégiumi és a szociális pályázat leadásakor azt kérte,
b) érvényes szociális pályázatot adott le a pályázott félévi Kollégiumi férőhely pályázati
felhívásban (a továbbiakban Pályázati felhívás) meghatározott időpontig,
c) a szociális pályázatát az Egységes Szociális Rendszerben az arra meghirdetett időszakban
személyes bemutatáson hiánytalanul leadta, az erről szóló igazoló lapot átvette (sikertelen
bemutatás vagy a bemutatás elmulasztása esetén a pályázó elveszíti az előzetesen megítélt
férőhelyet, amennyiben más felvételi kategóriában nem érte el a bekerülés ponthatárát),
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d) a szociális pályázaton nullánál magasabb pontszámot ért el és
e) az I. (6) bekezdés b)-f) pontjai szerinti hallgatók esetében az Egységes Szociális
Rendszerben megállapított szociális pontszám meghaladja az előző félévre vonatkozó
Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat minimum ponthatárát.
(3)

A BME Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 3. számú melléklete szerinti gépész

hallgatói csoportban végzett közösségi tevékenység alapján járó pontszámot a Gépészkari Hallgatói
Képviselet (a továbbiakban: GHK) határozza meg az öntevékeny körök és szakkollégiumok vezetői
által készített féléves pontozás és beszámoló alapján, amely a Közösségi ösztöndíj esetében
meghatározott módon kerül kiszámításra.
(4)

A BME Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 3. számú melléklete szerinti egyetemi

hallgatói csoportban végzett közösségi tevékenység alapján járó pont közösségi pontként kizárólag
a tanulmányi-közösségi-szociális pontszámot növeli a megszerzett pontértéktől függő mértékben,
de legfeljebb 15 tanulmányi-közösségi-szociális ponttal.
(5)

Jogerős kollégiumi férőhelytől eltiltó fegyelmi intézkedése hatálya alatt álló pályázó nem

részesülhet kollégiumi elhelyezésben. Az MSc elsőféléves és a Felsőbbéves hallgatók esetében,
amennyiben rendelkeznek érvényes (egy évnél nem régebbi) fegyelmi ponttal, akkor az adott
bekerülési kategóriában maximálisan megszerezhető kollégiumi felvételi pontok fegyelmi
pontértékével azonos százaléka kerül levonásra.
(6)

Amennyiben a pályázó jogerős fegyelmi intézkedése hatálya alatt áll, úgy a kollégiumi

felvételi pontjaiból
a) megrovás esetén az adott bekerülési kategóriában maximálisan megszerezhető kollégiumi
felvételi pontok 10%-a kerül levonásra,
b) szigorú megrovás esetén az adott bekerülési kategóriában maximálisan megszerezhető
kollégiumi felvételi pontok 25%-a kerül levonásra.
(7)

Szigorú megrovás esetén a jelentkezett hallgató kizárólag tanulmányi, kizárólag szociális

vagy kizárólag közösségi alapon nem részesülhet kollégiumi elhelyezésben.
(8)

EGT-államban részképzésben résztvevő hallgatók külföldi félévét követően, az azt

megelőző aktív hazai félévek teljesítményét veszik figyelembe a tanulmányi és a közösségi pontszám
megállapításakor.
(9)

Azon pályázók esetében, akik több bekerülési kategóriában is rendelkeznek pontszámmal,

a számukra legkedvezőbb alapján kerülnek besorolásra.
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V.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FÉRŐHELYEK KIOSZTÁSÁNAK
ELVEI

BSc elsőfélévesek
(1)

A BSc elsőfélévesek esetében a kollégiumi férőhelyek kiosztása az alábbiak szerint történik:
a) őszi időszakban:


a lehető legtöbb, de legfeljebb 65%-ban kizárólag a szociális pontszám alapján,



a fennmaradó férőhelyek kizárólag tanulmányi pontszám alapján,

b) tavaszi időszakban:


amennyiben a jelentkező eléri az előző félévi BSc elsőféléves tanulmányi bekerülés
felvételi ponthatárát, tanulmányi pontszám alapján,



amennyiben a jelentkező eléri az előző félévi BSc elsőféléves szociális kollégiumi
bekerülés ponthatárát, szociális pontszám alapján,



amennyiben egyik bekerülési ponthatárt sem éri el, nem kerül felvételre.

MSc elsőfélévesek
(2)

Az MSc elsőfélévesek esetében a kollégiumi férőhelyek kiosztása tanulmányi alapon

történik.

Felsőbbévesek
(3)

A Felsőbbéves hallgatók az alábbi bekerülési kategóriák alapján, a következők szerinti

sorrendben részesülhetnek elhelyezésben:


kizárólag tanulmányi alapon,



kizárólag szociális alapon,



kizárólag közösségi alapon, vagy



tanulmányi-közösségi-szociális részpontszámok összege alapján.

(4)

Felsőbbéves hallgatók esetében a kiosztható férőhelyek


80%-a kizárólag tanulmányi alapon,



5%-a kizárólag szociális alapon,



5%-a kizárólag közösségi alapon és



10%-a tanulmányi-közösségi-szociális alapon kerül feltöltésre.
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(5)

A tanulmányi-közösségi-szociális bekerülési kategória esetében az összpontszám a

következőképpen határozható meg (maximum (50+25+25)×3 pont):
((KKI × 10)+(közösségi pont × 0,25)+(szociális pont × 0,25)) × 3
(6)

Tanulmányi-közösségi-szociális összpontszám minden pályázó esetében kiszámításra kerül,

ebben a felvételi kategóriában mindenki automatikusan pályázik. Ha valamely részpontszámmal a
pályázó nem rendelkezik, ott a képletbe nulla kerül behelyettesítésre.

Doktoranduszok, miniszteri ösztöndíjas hallgatók
(7)

A doktoranduszok és a miniszteri ösztöndíjas hallgatók számára a kollégiumi elhelyezés

biztosított, amennyiben a karon érvényes kollégiumi férőhely pályázatot nyújtanak be a KEFIR
rendszeren keresztül. A határidő után beérkező igényeknél a pályázó által felállított kollégiumi
preferencia sorrend nem vehető figyelembe.
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VI.

SZOBABEOSZTÁS

Kármán Tódor Kollégium
(1)

Szobafoglalásra az előzetes eredmény alapján kollégiumba került pályázóknak van

lehetőségük a kolireg.ktk.bme.hu oldalon a Pályázati felhívásban szobafoglalásra megjelölt
időszakban. A szobafoglalás a szobára jelentkezés sorrendjében történik. Adott szobára előjoggal
rendelkezik az előző félévben ott lakó kollégista (hetedik oktatási hét szobabeosztása alapján),
amennyiben erre való igényét a pályázat leadása során jelezte, és az előzetes eredmény alapján újra
kollégiumi elhelyezésben részesült. A szoba előjogra vonatkozó szabály alól kivételt képeznek azok
a hallgatók, akik a pályázott vagy az azt megelőző félévben nem a Gépészmérnöki Kar
hallgatójaként pályáztak férőhelyre. Azok a pályázók, akik nem foglalnak szobát, a GHK által
kerülnek beosztásra.
(2)

Minden, a Gépészmérnöki Karon hallgatói vagy doktorandusz jogviszonnyal rendelkező

Gépész Szakkollégium, Energetikai Szakkollégium és Gillemot László Szakkollégium tag kérheti a
GHK-t, hogy a Kármán Tódor Kollégium 8. emeletén foglaljon szobát, amennyiben ez
megvalósítható (saját szobájában maradó kollégista előnyt élvez). Ez a lehetőség nem mentesíti a
szakkollégiumi tagokat a kollégiumi felvételi követelmények teljesítése alól!
(3)

A szakkollégiumi tagoknak a fenti lehetőségre igényüket a szakkollégium vezetőjének kell

benyújtaniuk, az erről kapott tájékoztatásban szereplő módon és határidőig.

Egyéb kollégiumok
(4)

Minden más kollégiumban az EKFR 7. § (2) alapján az adott kollégiumban legnagyobb

létszámban lakó kar hallgatói képviselete határozza meg a szobabeosztás elveit a GHK-val
együttműködve.
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VII. VÁRÓLISTA KIALAKÍTÁS ELVEI
(1)

Azon hallgatók, akik nem részesülnek kollégiumi elhelyezésben, de rendelkeznek érvényes

leadott férőhely pályázattal, automatikusan a felvételi csoportjuknak megfelelő várólistára kerülnek,
a felvételi csoportnak megfelelő tanulmányi-közösségi-szociális pontszám sorrendjében.
(2)

Amennyiben egy kollégiumi férőhelyet nyert hallgató nem foglalja el férőhelyét a

meghirdetett időpontot követő öt munkanapon belül [TJSZ 18. § (14)], vagy az aktuális félév során
férőhelyét visszamondja, akkor a megüresedett helyre a kiköltözött hallgatóval megegyező felvételi
csoport várólistájának első helyén álló hallgató jogosult. Ellenkező nemű szobatárs csak abban az
esetben vehető fel a megüresedett helyre, ha a leendő szoba minden lakója nyilatkozik arról, hogy
elfogadják az így kialakult szobabeosztást. Elutasítás esetén, az első helyen álló hallgató várólista
helyét nem veszti el, viszont a következő, a szobában lakóval azonos nemű hallgató kerül
kiértesítésre.
(3)

Azon hallgatók, akik nem adtak le kollégiumi férőhelypályázatot, utólagos jelentkezést

adhatnak le a GHK-nál és az I. (6) bekezdésben meghatározott kollégiumi felvételi csoportjuknak
megfelelő várólista legvégére kerülnek, abban a sorrendben, ahogy igényüket jelezték. Utólagos
jelentkezést leadni a kollegium@ghk.bme.hu címre küldött e-maillel lehetséges, amelynek
tartalmaznia kell a hallgató nevét, Neptun kódját, e-mail címét, telefonszámát, képzését és
képzésének kezdetét. Az utólagos jelentkezés leadásához KEFIR felhasználói fiókkal kell
rendelkezni, ami a rendszerbe történő első bejelentkezés után jön létre.
(4)

Az MSc elsőféléves hallgatók az EKFR 8. § 5) bekezdés szerint kerülnek várólistára.

(5)

A várólista kezelése tekintetében a TJSZ 17-18. § vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

(6)

Amennyiben a kollégiumi felvételi pályázat elbírálását követően a hallgató szociális helyzete

rendkívüli mértékben romlik, Rendkívüli Szociális Ösztöndíj pályázatot nyújthat be a Szenátus
Szociális Bizottsága felé a TJSZ 3. számú mellékletének 2. § 7)-es pontja alapján. Ez esetben a
bizottság öt munkanapon belül megvizsgálja a pályázatot és javaslatot tesz a Kollégiumok
Igazgatóságnak a várólista módosítására.
(7)

BSc elsőféléves hallgatók esetén a várólista kialakítás alapja a tanulmányi pontszám.

Pontegyenlőség esetén a szociális pontszám a döntő.
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VII. JOGORVOSLAT
(1)

Az előzetes eredmény ellen felszólalni kizárólag eljárási hibára hivatkozva a KEFIR

rendszeren keresztül lehetséges a Pályázati felhívásban meghatározott időszakban.
(2)

A felszólalás elutasítása esetén a pályázó jogorvoslati kérelmet adhat le a Hallgatói

Jogorvoslati Bizottságnál a megfelelő Neptun kérvény leadásával a Pályázati felhívásban
meghatározott időszakban.

VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
(1)

A pályázat eredményéről tájékoztatás a GHK hivatalos csatornáin kerül közzétételre.

(2)

A kollégiumba csak olyan hallgató költözhet be, akinek a beköltözés pillanatában kollégiumi

térítési és egyéb, kollégiumi szolgáltatás igénybe vételével összefüggő lejárt befizetési határidejű
díjtartozása nincs.
(3)

Azon hallgatóknak, akik a pályázat leadásának határidejéig nem rendelkeznek a pályázáshoz

szükséges tanulmányi eredményekkel, az érvényes pályázáshoz a leadási határidőig fel kell venni a
kapcsolatot a GHK-val.
(4)

A kollégiumi térítési díjak a TJSZ 1. számú mellékletében foglaltak szerint kerülnek kiírásra.

(5)

Szorgalmi időszakban minden Gépészmérnöki Karos kollégistának havi bontásban

átlagosan legalább heti 3 éjszakát bent kell tölteni a kollégiumban. A szabályozás célja, hogy olyanok
kapjanak kollégiumi elhelyezést, akik azt igénybe is veszik. Amennyiben ez nem teljesül, a
kollégiumi beléptető rendszer által rögzített adatok alapján az érintett kollégista ellen fegyelmi
eljárás indulhat.
(6)

A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyetemi és a kari szabályzatok, valamint

más ide vonatkozó jogszabályok az irányadók.
(7)

Jelen szabályzatot a GHK értelmezheti. Az ebben és egyéb ide vonatkozó szabályzatokban

nem érintett kollégiumi felvétellel kapcsolatos kérdések esetében a GHK dönt az Egyetemi
Hallgatói Képviselettel egyetértésben.
(8) Ez a szabályzat 2019.május 17. napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a
2018.dedember 11. napján hatályba lépett Kollégiumi Felvételi Szabályzat.

Budapest, 2019. május 14.
Gépészkari Hallgatói Képviselet
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