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VBK Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 

3. számú melléklet 

A kollégiumi férőhelyek osztásának menete 

1. § 

Általános rendelkezések 

1) Kollégiumi férőhelyre jogosult a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (továbbiakban: 

Kar) minden, nappali képzésben résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

hallgatója, aki érvényes kollégiumi férőhelypályázatot adott le. A kollégiumi férőhely a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzat 

(továbbiakban: TJSZ) 18. § (5) pontjában meghatározott időszakra szól.  

2) Kollégiumi férőhelypályázatot csak a Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs 

Rendszeren keresztül lehet leadni. 

3) A kollégiumi férőhelyek szétosztásának elveiről a Kari Hallgatói Képviselet 

(továbbiakban: HK) határoz a Kollégiumi Bizottság (továbbiakban: KB) javaslatát 

figyelembe véve. 

4) A kollégiumi férőhelypályázatokat a KB bírálja el, a pályázatok eredményéről a 

Kancellária Kollégiumok Igazgatóság (továbbiakban: KI) dönt. 

5) Kollégiumi elhelyezésben nem részesülhet a hallgató, ha más egyetemi szabályzatok 

úgy rendelkeznek. 

2. § 

Kollégiumi felvételi csoportok 

1) A kollégiumi felvételi eljárás során a KB az alábbi kollégiumi felvételi csoportokat 

(továbbiakban: KFCs) alakítja ki: 

a) legalább második hazai aktív félévüket megkezdő BSc és MSc képzéses hallgatók 

(továbbiakban: Felsőbbévesek); 

b) első aktív félévüket megkezdő alapképzésben  részt vevő hallgatók 

(továbbiakban: Elsőfélévesek); 

c) Msc elsős hallgatók (továbbiakban Mester elsőfélévesek); 

d) doktorandusz hallgatók és államközi szerződések alapján miniszteri ösztöndíjban 

részesült hallgatók, valamint 

e) kollégiumi mentorok. 

2) Minden félévben a férőhelyek a KFCs-k között az alábbiak szerint kerül szétosztásra: 

a) a Mester elsőfélévesek részére a kiosztható férőhelyek 20%-át biztosítjuk; 
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b) az Elsőfélévesek részére a kiosztható férőhelyek 1%-át biztosítjuk; 

c) a Felsőbbévesek részére a kiosztható férőhelyek 79%-át biztosítjuk; 

d) az 1) d) pontba tartozó hallgatók által elnyert férőhelyek a FelsőbbévesKFCs-ból 

kerülnek levonásra. 

e) az 1) e) pontjában szereplő kollégiumi mentorok férőhelyét a kar számára 

meghatározott összes kollégiumi férőhely terhére kell biztosítani, amennyiben 

érvényes kollégiumi mentori kinevezéssel rendelkeznek. 

3. § 

Férőhelyszámok megállapítása 

1) A nappali,doktorandusz képzésben résztvevő hallgatók akkor vehetőek fel a 

kollégiumba, ha érvényes férőhelypályázatot adtak le és nincs velük szemben az 

elhelyezést tiltó fegyelmi határozat. 

2) A 2. § 1) a) pontban meghatározott hallgatók esetében a KFCs-ra jutó férőhelyek 

megoszlása és sorrendje a következő: 

a) kizárólag tanulmányi alapon 40%; 

b) kizárólag szociális alapon10%; 

c) kizárólag közösségi alapon 5%; 

d) tanulmányi-közösségi részpontszámok összege alapján10%; 

e) tanulmányi-közösségi-szociálisrészpontszámok összege alapján 35%. 

Felsőbbéves hallgató kizárólag a 3.§ 2) a-e) pontok egyike alapján részesülhet 

elhelyezésben (sorrendben haladva, amelyik csoportban először éri el a felvételi 

ponthatárt). Amennyiben a hallgató nem rendelkezik az adott kategória összes 

részpontszámával, abban az esetben is felvételt nyerhet az adott csoportból. (Például 

felvétel nyerhető a tanulmányi-közösségi-szociális kategóriából csak tanulmányi 

pontszámmal.)  

 

3) A 2. § 1) b) pontban meghatározott (Elsőfélévesek) hallgatók esetében a KFCs-ra jutó 

férőhelyek megoszlása és sorrendje a következő: 

a) szociális alapon70%; 

b) tanulmányi teljesítmény alapján30%. 

Ha az a) pont szerint nullánál nem nagyobb szociális pontszámmal rendelkező hallgató 

kerülne felvételre: a nullánál nem nagyobb szociális pontszámot elért hallgatók 

kizárólag szociális alapon nem részesülhetnek férőhelyben. Az így feltöltetlenül maradó 

férőhelyek a b) pontban szereplő tanulmányi alapon kiosztható férőhelyek számát 

növelik. 
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A b) pontban megfogalmazott tanulmányi teljesítmény alatt a központi felvételi eljárásban 

szerzett pontszám értendő. 

Amennyiben ezek után is vannak feltöltetlen férőhelyek, úgy ezek a Felsőbbévesek 

KFCs-jának tanulmányi-közösségi-szociális részpontszám összege alapján kiosztható 

férőhelyeinek számát növelik. 

4) A 2. § 1) c) pontban meghatározott hallgatók (Mester elsőfélévesek) esetében a KFCs-ra 

jutó férőhelyek megoszlása a következő (Amennyiben nem a jelentkezők 100%-a kerül 

felvételre.): 

a) felvételi pontszám és közösségi pontszám összege alapján legfeljebb 95%; 

b) szociális alapon legalább 5%. 

Ha a jelentkezettek létszáma nem éri el az Mester elsőfélévesek KFCs-jának kiosztható 

létszámát, a fennmaradó férőhelyek számával a Felsőbbévesek KFCs-jának tanulmányi-

közösségi-szociális részpontszám összege alapján kiosztható férőhelyeinek számát 

növeljük. 

 

 

 

 

4. § 

Bírálati szempontok 

1) A felvételi eljárás során a KB a tanulmányi teljesítményt, a közösségi tevékenységet, a 

megszerzett, érvényben lévő fegyelmi pontokat, érvényben lévő fegyelmi eljárás során 

kapott büntetéseket, valamint a szociális helyzetet veszi figyelembe a pályázatok 

elbírálásakor. 

2) A 2. § 1)a) pontban definiált KFCs-n belül a hallgató tanulmányi pontszáma a legutóbbi 

két aktív félévének kreditindexeiből és teljesített kreditjeiből számítandó. Az első hazai 

aktív félévüket teljesített hallgatóknál a lezárt félév végén az aktuális eredményük 

kétszeres szorzóval kerül kiszámításra. 

3) Mindkét félévben 30 teljesített kreditig kreditenként 1 pontot kap a hallgató. A két félév 

kreditértékének átlaga számít bele az összpontszámba. (Például az egyik féléveben 38, a 

másikban 26 kreditet teljesített hallgató a kreditért kapható pontszáma: (38+26)/2= 32 de 

ebben az esetben is a maximális 30 kredit számítható be.)  

4) Az 5,0-s kreditindexhez 70 pont tartozik, a 2,0-s kreditindexhez pedig 0 pont. A 2,0-

nál alacsonyabb kreditindex esetén tizedenként 1 pont kerül levonásra. A 2,0-nál 

magasabb átlagokhoz lineáris interpoláció használatával rendelünk pontszámot.  
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5) A két félév tanulmányi teljesítménye alapján kapott pontszámok átlagát vesszük, majd 

két tizedesre kerekítjük. A megszerezhető tanulmányi pontok minimuma 0, maximuma 

100. (Tehát például a teljesített kredit az egyik félévben 31, a másikban 26, akkor a 

kreditekért kapható pontszám: (31+26)/2=28,5A kreditindex az egyik félévben 4,27 a 

másikban 3,67, akkor pedig 2,0 és 5,0 közt lineárisan interpoláljuk 0 és 70 pont közt, 

azaz a 4,27 esetén ez 52,967 részpont, míg 3,67 esetén 38,967 részpont.Tehát a 

felvételi pontszám 28,5+(52,967+38,967)/2=74,467.) 

6) Azok a hallgatók, akik a teljes képzésben (BSc és MSc együttesen) először veszik fel a 

Diplomamunka 2 vagy a Szakdolgozat nevű tárgyat, a legutóbbi aktív félévükre 100 

tanulmányi pontot kaphatnak. Ez a kedvezmény egyszer kérhető a tanulmányok során 

és a hallgató a pályázatában nyilatkozik, hogy ezt melyik tárgy felvételénél szeretné 

igénybe venni. 

7) A pályázatban szereplő adatok helyességéért a pályázó felelősséget vállal, valótlan 

adatok megadása esetén a pályázó ellen fegyelmi eljárás indítható. Az adatlap hibás 

kitöltése miatt a pályázót érő hátrányokért a KB nem vállalja a felelősséget, és ezek 

nem képezhetik a későbbiekben fellebbezés indokát sem.  

8) A kari közéletben kiemelkedő munkát végző hallgatókat a KB előre meghatározott 

kategóriákba sorolja. A kollégiumi felvételi eljárás során csak az előző félévben 

végzett tevékenységért lehet közösségi pontokat kapni. Egy hallgató egy kategóriába 

tartozhat. Amennyiben egy hallgató tevékenysége alapján több kategóriába is 

besorolható lenne, úgy minden esetben az alacsonyabb sorszámú kategóriába tartozik. 

A pályázó közösségi pontszámát kizárólag akkor lehet figyelembe venni, ha a pályázat 

leadásakor azt kérte. Ez alapján ők az alábbi közösségi pontot kaphatják: 

 

Kategóriák:  

I.kategória: 

 Hallgatói Képviselettagjai: 100 pont 

II. kategória:  

 BME VBK Mentor Kör elnök 

 Martos Stúdió Kör elnök, műsorvezetőstábvezető 

 Martos Kondi Kör elnök, teremfelelős 

 Martos  Kollégium Számítástechnikai Kör tagság 

 VBK Zöld Kör elnök 

 Martos Kerékpár Kör elnök 

 Társasjáték Kör elnök 

 Szent-Györgyi Albert Kör elnök 

 VBK Pingpong Kör elnök 
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A II. kategóriába tartozó hallgatók közösségi tevékenységük alapján maximum 90 pontban 

részesülhetnek. A fent felsorolt tevékenységek alapján legfeljebb 61 közösségi alappont, 

ezen felül legfeljebb 29 pluszpont kapható. 

A pluszpontok az alábbi egyéb közösségi tevékenységre kaphatóak: rendezvény-

főszervezés, más öntevékeny körben végzett tevékenység és rendezvényszervezés. 

Ha egy hallgató egy lentebb lévő kategóriában alappontban részesülne, úgy azt a 

pontszámát az ebben a kategóriában lévő pluszpontjaiba számítjuk be. 

III. kategória: 

 Martos Csocsó Klub klubvezető 60 pont 

 Ars Presso körvezető 40 pont 

 HK titkár 20 pont 

 Martos Csocsó Klub PR vezető 20 pont 

 Vegyésznapok főszervező  20 pont 

 Show’s Sonka főszervező 20 pont 

 Gólyatábor főszervező  20 pont 

 Kémszámtábor főszervező  20 pont 

 Gólyahét főszervező 12 pont 

 Gólyabál főszervező  8 pont 

 Borozó főszervező  8 pont 

 Felező Bál főszervező  8 pont 

 Réffy-kupa főszervező  8 pont 

 Gólyacsata főszervező 8 pont 

 Szakkollégiumi Napok főszervező 8 pont 

 Egyéb kari rendezvények főszervezője egyedi pontozás(max.8) 

A III. kategóriába tartozó hallgatók közösségi tevékenységük alapján maximum 60 

pontban részesülhetnek. A fent felsorolt tevékenységek alapján legfeljebb a 

tevékenységhez hozzárendelt közösségi alappont, ezen felül pluszpont kapható. 

A pluszpontok az alábbi egyéb közösségi tevékenységre kaphatóak: öntevékeny körben 

végzett tevékenység és egyéb rendezvényszervezés. Ha egy hallgató egy lentebb lévő 

kategóriában alappontban részesülne, úgy azt a pontszámát az ebben a kategóriában lévő 

pluszpontjaiba számítjuk be. 
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IV. kategória: 

 Martos Bogrács Kör elnök 12 pont 

 Bor- és Sajtkör elnök 12 pont 

 VBK Sakk Kör elnök 8 pont 

 VBK Jóga Kör elnök 8 pont 

 VBK Film Kör elnök 8 pont 

 Kémlelő főszerkesztő 8 pont 

 PR csoport tagjai 5 pont 

A IV. kategóriába tartozó hallgatók közösségi tevékenységük alapján maximum 60 

pontban részesülhetnek. A fent felsorolt tevékenységek alapján legfeljebb a 

tevékenységhez hozzárendelt közösségi alappont, ezen felül pluszpont kapható. 

A pluszpontok az alábbi egyéb közösségi tevékenységre kaphatóak: más öntevékeny 

körben végzett tevékenység és rendezvényszervezés. 
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V. kategória: 

A Kar és a HK által szervezett rendezvény szervezésében résztvevő, a HK munkáját segítő 

és/vagy valamely kari öntevékeny körben aktív tevékenységet végző hallgató közösségi 

pontban részesülhet. A kari öntevékeny körök vezetői és a rendezvények főszervezői a KB 

által megadott határidőig a legutóbbi félévre vonatkozóan egy szöveges értékelést és egy 

pontozást készítenek a kör tagjainak, illetve az adott rendezvény szervezőinek munkájáról. 

Minden körvezető és főszervező 200 pontot oszt ki. Ezen értékelés alapján határozza meg 

a KB a közösségi pontokat. Az öntevékeny kör vezetője és a rendezvény főszervezője nem 

értékelheti a saját munkáját. 

Pontok számítása: 

S = P * (L / 10)*K 

S: súlyozott pontérték; P: körvezetők, rendezvény főszervezők által kiosztott pontok; 

K: kollégiumi szorzó=0,75; 

L: a pontot kapott személyek száma (az adott tevékenységre); 

X: adott öntevékeny körre/rendezvényre vonatkozó súlyozó szorzó 

A kollégiumi szorzó értékét a Hallgatói Képviselet határozza meg a 14. oktatási hét 

végéig. 

Közösségi pont = S * X 

Öntevékeny Körök Szorzó 

 Szent-Györgyi Albert Kör 1,0 

 Martos Stúdió Kör  1,0 

 BME VBK Mentor Kör  1,0 

 Martos Kondi Kör  1,0 

 Ars Presso Kör 0,6 

 Társasjáték Kör  0,5 

 VBK Pingpong Kör 0,5 

 Martos Kerékpár Kör  0,5 

 VBK Zöld Kör 0,3 

 Martos Bogrács Kör  0,3 

 Bor-és Sajtkör 0,3 

 VBK Jóga Kör  0,1 

 VBK Sakk Kör  0,1 

 VBK Film Kör  0,1 
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Rendezvények 

 Kémszámtábor  0,5 

 Vegyésznapok  0,5 

 Gólyatábor  0,5 

 Show’s Sonka  0,5 

 Borozó  0,1 

 Felező Bál  0,1 

 Grofcsik András Emlékverseny  0,1 

 Egyéb kari rendezvény  egyedi pontozás (max. 0,2) 

Az V. kategóriába tartozó hallgatók közösségi tevékenységük alapján maximum 60 

pontban részesülhetnek. A fent felsorolt tevékenységek alapján a megadott képlet szerint 

számított pont kapható. A közösségi alappontot a Hallgatói Képviselet határozza meg a 14. 

oktatási hét végéig. 

9) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám az 

Egységes Szociális Rendszerben leadott szociális pályázat alapján kerül kiszámításra. A 

pályázó szociális helyzetét kizárólag akkor lehet figyelembe venni, ha 

a) a pályázat leadásakor azt kérte, 

b) érvényes szociális pályázatot adott le (a www.szoc.sc.bme.hu oldalon) a 

kollégiumi felvételi pályázatban meghatározott időpontig, 

c) Felsőbbévesek esetén az Egységes Szociális Rendszerben megállapított szociális 

pontszáma meghaladja az előző félévre vonatkozó Rendszeres Szociális Ösztöndíj 

pályázat minimum ponthatárát (2017/2018. őszi félév minimum pontszáma 33 

pont). 

d) Elsőfélévesek esetén az Egységes Szociális Rendszerben megállapított szociális 

pontszáma nagyobb, mint 0. 

e) a hallgató az Egységes Szociális Rendszerben kiírt időpontok valamelyikén 

személyesen is hiánytalanul leadja a szociális pályázatát, ellenkező esetben a pályázó 

elveszítheti férőhelyét. 

10) A Mester első féléves és a Felsőbbéves hallgatók esetén, amennyiben rendelkeznek 

érvényes (365 napnál nem régebbi) fegyelmi ponttal, akkor az adott bekerülési 

kategóriában megszerezhető kollégiumi felvételi pontok a fegyelmi pontértékkel 

azonos százaléka kerül levonásra.  

a) megrovás esetén a megszerezhető kollégiumi felvétel ipontok 10%-a kerül 

levonásra,  

b) szigorú megrovás esetén a megszerezhető kollégiumi felvételi pontok 25%-a 

kerül levonásra,  
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c) eltiltás esetén, nem részesülhet kollégiumi elhelyezésben a fegyelmi határozatban 

szereplő időszak végéig.  

11) Megrovás és szigorú megrovás esetén a jelentkezetthallgató3.§ 2) a-c) pontok szerint 

nem részesülhet kollégiumi elhelyezésben. 

12) A miniszteri ösztöndíjas hallgatók elhelyezését a Kari Hallgatói Képviseleteknek a 

Felsőbbéves hallgatók férőhelyszámainak terhére biztosítani kell, amennyiben a karon 

érvényes pályázatot nyújtanak be és nincs velük szemben az elhelyezést tiltó fegyelmi 

határozat. 

 

5. § 

Külföldi és félév áthallgatásban résztvevő hallgatók 

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

megelőző aktív félévek teljesítményét vesszük figyelembe a tanulmányi, közösségi 

részpontszám megállapításakor. A szociális helyzetre vonatkozó (rész)pontszám az adott 

félévre vonatkozó Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat kiírásában található időszak 

alapján kerül meghatározásra.  
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6. § 

Kollégiumi férőhelyek odaítélése 

1) A kollégiumi férőhelyek odaítélésének szempontrendszere KFCs-tól függően a 3. § 2) 

pontja Felsőbbévesekre, 3) pontja Elsőfélévesekre valamint 4) pontja Mester 

elsőfélévesekre vonatkozik.   

2) Kollégiumi pontszám Felsőbbéveseknél: 

a) csak tanulmányi alapon: tanulmányi pontszám 

b) csak szociális alapon: szociális pontszám 

c) csak közösségi alapon: közösségi pontszám 

d) tanulmányi és közösségi alapon: tanulmányi pontszám + közösségi pontszám 

e) tanulmányi, közösség és szociális alapon: tanulmányi pontszám + közösségi 

pontszám + szociális pontszám 

3) A Felsőbbévesek KFCs-ba tartozó hallgatók adott szempontrendszer szerinti pontszámát 

csökkenő sorrendbe állítjuk az a) szempont szerint, majd az adott szempontra 

elkülönített férőhelyszám alapján férőhelyhez nem jutó diákokat a következő szempont 

szerint ismételten csökkenő sorrendbe állítjuk. Ezt aze) pontig végezzük. Aki az utolsó 

(tanulmányi, közösség és szociális) szempont szerint sem jut férőhelyhez, várólistára 

kerül. 

4) Mester elsőféléveseknél a tanulmányi és közösségiszempontrendszer szerinti, valamint 

szociális pontszámát csökkenő sorrendbe állítjuk, majd az adott szempontra elkülönített 

férőhelyszám alapján férőhelyhez nem jutó diákokvárólistára kerülnek. 

5) Elsőféléveseknél a szociális szempontrendszer szerinti pontszámát csökkenő sorrendbe 

állítjuk, majd az adott szempontra elkülönített férőhelyszám alapján férőhelyhez nem 

jutó diákokat a tanulmányi pontszámaik alapján rendezzük. Amennyiben az adott 

szempontra nem került minden elkülönített férőhely kiosztásra, a fennmaradó 

férőhelyeket ismét a szociális szempontrendszer szerint osztjuk ki. Aki ezt követően sem 

jut férőhelyhez, várólistára kerül. 

 

7. § 

Várólista 

1) Azon hallgatók, akik nem részesülnek kollégiumi férőhelyben, de rendelkeznek 

érvényes leadott férőhelypályázattal, a felvételi csoportjában meghatározott összesített 

kollégiumi felvételi pontszámaik sorrendjében automatikusan várólistára kerülnek. A 

várólisták kialakítása KFCs-k szerint történik, nem kollégium szerint. 
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A várólistán szereplő hallgatóknak a második oktatási hét végéig nyilatkozniuk kell a 

HK felé arról, hogy a félév során megüresedő férőhely esetén a kiértesítést követő 8 

napon belül el tudja-e foglalni azt. 

2) 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. 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 veszíti el, viszont a következő a visszamondóval azonos 

nemű hallgató kerül kiértesítésre. 

3) Azon hallgatók, akik lemaradtak a jelentkezésről, utólagos jelentkezést adhatnak le a 

HK-nál és a KFCs-jának megfelelő várólista legvégére kerülnek, abban a sorrendben, 

ahogy igényüket jelezték. 

4) A Mester elsőféléves hallgatók a tanulmányi, közösségi részpontszám összege alapján 

kerülnek várólistára, azonos pontszám esetén a tanulmányi pontszámát meghatározó 

alapképzés görgetett tanulmányi átlagát vesszük figyelembe. 

5) A regisztrációs hetet követően más kartól fel nem töltött férőhely szerzése esetén az 

alábbiak szerint szabályozzuk a férőhelyek töltését: 

a) A következő sorrendben történik a különböző várólistákról a behívás: 

 doktoranduszok és miniszteri ösztöndíjas hallgatók KFCs 

 FelsőbbévesKFCs 

 Elsőféléves KFCs 

 Mester elsőféléves KFCs 

b) A feltöltendő férőhelyek a várólisták között szétosztásra kerülnek. Például, ha van 

egyszerre 3 töltendő hely, akkor nem mindhármat a doktorandusz és miniszteri 

ösztöndíjasok listájáról töltjük, hanem 1-1 férőhelyet a listákról a megfelelő 

sorrendben. 

6) A várólista kezeléséről a TJSZ 17-18.§ valamint az Alapszabály 1. számú melléklet 8. § 

vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 

8. § 

Felszólalás 

1) AHK a férőhelyek 1 %-át kizárólag eljárási hiba okán történő felszólalásra tartja fent.  

2) Felszólalással élni az előzetes eredmény ellen Felsőbbéveseknek2018. január 25-26-án, 

Elsőféléveseknek 2018. január 30-31-énlehet a KEFIR-en keresztül. 

3) További információkat a kollégiumi férőhelypályázat előzetes eredmény 

hirdetményeinek tartalmaznia kell. 
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9. § 

Jogorvoslat 

1) A hallgató jogorvoslati jogát a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, 

valamint a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata biztosítja. 

2) A jogorvoslat menetével kapcsolatos információkat a kollégiumi férőhelypályázat 

végleges eredményének tartalmaznia kell. 

3) A HK köteles a karra jutó férőhelyek 0,5 %-át az érintett kollégiumok között arányosan 

elosztva a fellebbezések elbírálásáig feltöltetlenül hagyni. 

10. § 

Szobabeosztás 

1) Jelen szobabeosztási rend a kollégiumi felvételi eljárás során férőhelyben részesült 

hallgatók Martos Kollégium szobáiba való beosztását írja le. Minden más kollégiumban 

az Egységes Kollégiumi Felvételi Rend 7.§ (2) alapján az adott kollégiumban 

legnagyobb létszámban lakó kar hallgatói képviselete határozza meg a szobabeosztás 

elveit. 

2) A KB a jelentkezők szobabeosztási elképzeléseinek felmérésére, igényeik 

összegyűjtésére a kollégiumi férőhelyre való pályázás után szobaigénylési lehetőséget 

ad, melyek teljes körű teljesítése nem garantált. 

3) A KB törekedik arra, hogy az átköltözések gördülékenyebb lebonyolítása érdekében az 

átköltözések számát lehetőség szerint minimális szinten tartsa. 

4) A BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium (továbbiakban: SzASz) tagjai számára a 

HK biztosítja az együttlakást egy adott szinten a Martos Kollégiumban (a továbbiakban: 

SzASz-kontingens), amelynek szobabeosztását a SzASz végzi. A SzASz-kontingensbe 

csak olyan szakkollégiumi tag osztható be, aki a kollégiumi felvételi eljárás során 

férőhelyben részesül. 

5) A szobabeosztás során megkülönböztetünk kiemelt illetve nem kiemelt szobákat. 

Kiemelt szobáknak a földszinten lévő egyszemélyes szobák, a szintek végén lévő saját 

vizesblokkal rendelkező szobák valamint a 444, 543, 544-es számú szobák értendők. 

Minden további lakószoba nem kiemelt szobának számít. 

6) Nem kiemelt szobák beosztásánál figyelembe vett rangsor: 

a) Vezető kollégiumi mentor és kollégiumi mentorok választhatnak szobát. A 

kollégiumi mentor és a vezető kollégiumi mentor mellett lévő férőhelyre 

szobatársat választhat. Kizárólag olyan hallgatót választhat, aki az adott időszak 

kollégiumi felvételi pályázatán férőhelyben részesült.  

b) Doktorandusz hallgatók 
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c) A 3.§ 2) a), (Felsőbbévesek) b), (Elsőfélévesek) és c), (Mester elsőfélévesek) 

szerint bekerülő hallgatókat azzal a pontszámmal, amelyikkel az adott 

kategóriában bekerültek, csökkenő sorrendbe állítjuk. 

d) A 3.§ 2) d) szerint bekerülő hallgatókat tanulmányi-közösségi részpontszámok 

összege szerint csökkenő sorrendbe állítjuk. 

e) A 3.§ 2) e) (tanulmányi-szociális-közösségi) szerint bekerülő hallgatókat és a 2. § 

1) c) pont szerint bekerülő hallgatókat (Mester elsőfélévesek) egyenrangúakként 

kezeljük. 

f) A 3.§ 3) a)szerint bekerülő hallgatókat (tanulmányi alapon bekerülő 

Elsőfélévesek) felvételi pontszámuk alapján állítjuk csökkenő sorrendbe. 

g) A 3.§ 3) b)bekerülő hallgatókat (szociális alapon bekerülő Elsőfélévesek) 

szociális pontszám szerint állítjuk csökkenő sorrendbe. 

h) Államközi szerződések alapján miniszteri ösztöndíjban részesült hallgatók, 

i) Érvényben lévő fegyelmi büntetéssel rendelkező hallgatók. 

7) Kiemelt szobákra vonatkozó szobabeosztási elvek: 

a) A 444-es szobára a Martos Kollégium Számítástechnikai Kör tagjai előjogot 

élveznek a többi jelentkezővel szemben. 

b) A földszinten lévő egyszemélyes szobákra pedig a doktorandusz hallgatók 

élveznek előjogot. 

c) A szobába beköltözni kívánó lakók közösségi pontszámainak összege szerint 

csökkenő sorrendbe rangsoroljuk az adott szobára jelentkezőket. 

8) Koedukált szoba létrehozása csak akkor lehetséges, ha ahhoz a szoba mindegyik lakója 

hozzájárul. 

9) Az igények leadási határidejéről a KB legkésőbb a kollégiumi férőhelypályázat 

eredményeinek kihirdetésekor köteles tájékoztatni a hallgatókat. 
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11. § 

Kollégiumba való bekerülés 

1) A 10.§ 2) szerinti hallgatói igények valamint a 10.§ 6) és 7) szerint meghatározott 

rangsor alapján kezdi az algoritmus feltölteni a Martos Kollégium kari férőhelyeit. A 10. 

§ 6) d) pontjában megnevezett egyenrangú csoportok létszámarányosan kerülnek 

felosztásra, amennyiben a Martos Kollégium a csoport feltöltése közben telne meg. 

2) A férőhelyek beteltével a rangsorban következő hallgatók más egyetemi kollégiumban 

kerülnek elhelyezésre. 

12. § 

Záró rendelkezések 

1) A KB egyértelműen el nem bírálható esetekben az adott pályázatot a fenti elvektől 

eltérő módon bírálhatja el. 

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

valamint más ide vonatkozó jogszabályok az irányadók. 

3) Szorgalmi időszakban a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar férőhelyben részesült 

hallgatóinak havi bontásban átlagosan legalább heti 3 éjszakát bent kell tölteni a 

kollégiumban. A szabályozáscélja, hogy olyanok kapjanak kollégiumielhelyezést, akik 

azt igénybe is veszik. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a szoba összes lakójának 

(szobatársnak is) jelezni kell a HK felé ezt e-mailben (kollegium@vegyeszhk.hu), ami 

ezután kivizsgálja az esetet. A bejelentés elmulasztása minden érintett számára 

fegyelmi eljárást vonhat maga után.  
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