
Kollégiumi 1x1
KEFIR rendszer

A kollégiumi elhelyezésben csak az részesülhet, aki a megadott határidőig a KEFIR
rendszerben érvényes, véglegesített kollégiumi jelentkezést ad le. Határidőn túli
jelentkezést elfogadni nem áll módunkban. A kollégiumi férőhely pályázatod
véglegesítését a KEFIR rendszer által küldött visszaigazoló emaillel ellenőrizheted.
Amennyiben nem kaptad meg a visszaigazoló emailt, úgy a pályázatod véglegesítése
nem történt meg. A KEFIR rendszerbe a címtáras azonosítóval lehet belépni.

Szabályzatok

A kollégiumi ügyekkel kapcsolatos legfontosabb szabályokat a Kollégiumi Felvételi
Szabályzat (a továbbiakban: KFSZ), a Kollégiumi Felvételi Pályázati felhívás (a
továbbiakban: KFP) és a Költözési Irányelvek írják le. Ezen szabályzatok minden
félévben frissítésre kerülnek. Ezeket a dokumentumokat a KEFIR rendszerben és a
Gépészkari Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: GHK) honlapján tesszük közzé. A
Költözési Irányelvek a Kármán Tódor Kollégiumi költözésekre vonatkoznak (ősz,
tavasz, nyár), más kollégiumok költözésének menetéről az adott Kar Hallgatói
Képviseletének a honlapján kell tájékozódni. A Költözési Irányelvek minden költözési
időszak előtt nyilvánosságra kerülnek. A Kollégiumi Felvételi Szabályzat a
Gépészmérnöki Karon tanulókra vonatkozik, és az adott félévet megelőző szorgalmi
időszak végéig kerül nyilvánosságra. A Kollégiumi Felvételi Pályázat felhívás a BME
minden hallgatójára vonatkozik és a Kollégiumi Felvételi Szabályzattal egy időben
kerül publikálásra.
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Felvételi eljárás menete, pontszámítás

A Gépészmérnöki Karon egy többlépcsős kollégiumi felvételi eljárás során több
szempontrendszer szerint is megvizsgálásra kerül a pályázatod, ezáltal lehetőséget
biztosítva, hogy a számodra legkedvezőbb pontszámítási módszer alapján nyerj
felvételt.

Felsőbb éves hallgatók számára

Tanulmányi alapú pontszámítás
Ez az utolsó 2 hazai aktív félév átlagát jelenti.
Kivételek:

● Amennyiben az adott képzésen a második aktív félévedet kezded, úgy értelemszerűen
csak az első félévnek az eredménye fog számítani.

● Amennyiben a mesterképzésedet kezded, vagy annak a második aktív félévét, akkor
sem számít bele a BSc utolsó félévének az eredménye, hiszen azt egy másik
képzésen teljesítetted.

● Továbbá szintén nem számítanak a külföldön töltött félévek. 

A tanulmányi pont számításakor a Korrigált Kreditindex (a továbbiakban: KKI) értéke van
figyelembe véve, mégpedig úgy, hogy a 2 félév átlaga fel van szorozva 20-szal (bővebben:
TJSZ), és a skála 100 pontban van maximalizálva. Tanulmányi alapon kerül kiosztásra a
férőhelyek 80%-a.

Szociális alapú pontszámítás
Ennek három fontos feltétele van:

● A KEFIR-ben kitöltött jelentkezési űrlapon nyilatkozol arról, hogy szeretnéd a
szociális pontjaidat is felhasználni.

● Szociális pályázat benyújtása, az ott kijelölt határidőig.
● A szociális pontod eléri az előző félévben meghatározott Rendszeres szociális

ösztöndíj minimum ponthatárát.
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Közösségi alapú pontszámítás
Közösségi pontban a Gépészmérnöki Karon működő szakmai és szolgáltató
öntevékeny körök tagjai részesülhetnek. Ennek a figyelembevételéről is külön
nyilatkozni kell a jelentkezési űrlap leadásakor.

TKSZ alapú pontszámítás
A fenti három keveréke, a Tanulmányi-Közösségi-Szociális(a továbbiakban: TKSZ)
kategória, melynek a kiszámítása:
((0, 5 · 𝐾𝐾𝐼 · 20) + (0, 25 · 𝑠𝑧𝑜𝑐𝑖á𝑙𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑡) + (0, 25 · 𝑘ö𝑧ö𝑠𝑠é𝑔𝑖 𝑝𝑜𝑛𝑡)) · 3
Ez a TKSZ pontszám mindenkinek kiszámításra kerül. Amennyiben nem rendelkezel
például szociális ponttal, úgy a képletben az a tag nulla értékkel lesz figyelembe véve.

Az érvényes fegyelmi pontok a Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban:
TJSZ) 4. számú melléklete alapján levonásra kerülnek az egyes bekerülési
kategóriákban elérhető pontokból.

Alapképzés (BSc) elsőéves hallgatók számára

Ha BSc első félévedet kezdő hallgató vagy, szociális alapon vagy felvételi pont
alapján kaphatsz kollégiumi elhelyezést. A KEFIR rendszerben kell férőhelyre
jelentkezni, illetve ott lehet kérni a szociális pontok figyelembevételét is. A szociális
pontok meghatározásához egy külön pályázatot szükséges leadni.
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Mesterképzés (MSc) elsőéves hallgatók számára

Ha MSc első félévedet kezdő hallgató vagy, szociális alapon vagy felvételi pont
(szakdolgozat védésre kapott pontszám (max 45) duplázva, illetve a 10 pont
szerezhető egyéb tevékenységekből) alapján kaphatsz kollégiumi elhelyezést. A
KEFIR rendszerben kell férőhelyre jelentkezni, illetve ott lehet kérni a szociális pontok
figyelembevételét is. A szociális pontok meghatározásához egy külön pályázatot
szükséges leadni.
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Besorolás a kollégiumi épületbe

Felsőbb évesek számára

A Gépészmérnöki Karon a Kármán Tódor Kollégiumban (a továbbiakban: KTK), és a
Vásárhelyi Pál Kollégiumban (a továbbiakban: VPK) nyerhetsz elhelyezést. A
közösségi ponttal rendelkező hallgatók az elsődlegesnek jelölt kollégiumba kerülnek
felvételre, amennyiben elérték a felvételi ponthatárt valamely kategóriában. Ellenkező
esetben a hallgatók épületbe sorolása a tanulmányi pontszám alapján történik, attól
függetlenül, hogy mi alapján nyertek felvételt. A jelentkezéskor meg kell adni egy
preferenciát, hogy melyik legyen a két kollégium közül az elsődleges. Fontos
megjegyezni, hogy akkor is kerülhetsz a másodlagos kollégiumba, ha azt nem jelölted
meg a jelentkezéskor! Az épületek között átjárás nem lehetséges azok számára, akik
nem érték el az elsődleges kollégium esetén meghatározott minimum ponthatárt.

Alapképzés (BSc) elsőéves hallgatók számára

A Gépészmérnöki Karon a Kármán Tódor Kollégiumban, és a Vásárhelyi Pál
Kollégiumban nyerhetsz elhelyezést. Az épületbe soroláskor minden esetben a
felvételi pontszám a döntő függetlenül attól, hogy tanulmányi, vagy szociális alapon
kaptál elhelyezést. A jelentkezéskor meg kell adni egy preferenciát, hogy melyik
legyen a két kollégium közül az elsődleges. Ahhoz, hogy a választott épületbe kerülj
felvételre, el kell érni a meghatározott minimum felvételi ponthatárt. Fontos
megjegyezni, hogy akkor is kerülhetsz a másodlagos kollégiumba, ha azt nem jelölted
meg a jelentkezéskor! Az épületek között átjárás nem lehetséges azok számára, akik
nem érték el az elsődleges kollégiumba kerülés határát.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar

Gépészkari Hallgatói Képviselet

1111 Budapest, Irinyi József  utca 1-17.
Telefon: 06/20 224-4139
e-mail: info@ghk.bme.hu ● web: ghk.bme.hu



Mesterképzés (MSc) elsőéves hallgatók számára

A Gépészmérnöki Karon a Kármán Tódor Kollégiumban és a Vásárhelyi Pál
Kollégiumban nyerhetsz elhelyezést. Az épületbe soroláskor minden esetben a
felvételi pontszám a döntő függetlenül attól, hogy tanulmányi, vagy szociális alapon
kaptál elhelyezést. A jelentkezéskor meg kell adni egy preferenciát, hogy melyik
legyen a két kollégium közül az elsődleges. Ahhoz, hogy a választott épületbe kerülj
felvételre, el kell érni egy felvételi ponthatárt. Fontos megjegyezni, hogy akkor is
kerülhetsz a másodlagos kollégiumba, ha azt nem jelölted meg a jelentkezéskor! Az
épületek között átjárás nem lehetséges azok számára, akik nem érték el az
elsődleges kollégiumba kerülés határát.

Várólista

Felsőbb éves hallgatók számára

A várólista a TKSZ pontszámok alapján kerül meghatározásra. A várólistáról
bármelyik kollégiumba bekerülhetsz, választani nem lehet a kettő között. Ha nem
fogadod el az első lehetőséget, akkor a várólista végére kerülsz.
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Alapképzés (BSc) elsőéves hallgatók számára

Mesterképzés (MSc) elsőéves hallgatók számára

A várólista minden esetben a KEFIR oldalon érhető el, ahol hetente frissül.

Reméljük ez a dokumentum segített a tájékozódásban.

Bármilyen egyéb felmerülő kérdés esetén írj a kollegium@ghk.bme.hu e-mail címre!
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