
Tájékoztató elsőféléves hallgatók részére a 

kollégiumi felvételiről 2019/2020-as tanév őszi 

félév  

Kedves Elsőféléves Barátom!  

Először is szeretnék gratulálni a sikeres felvételidhez! Az alábbiakban pár olyan információt 

osztanék meg veled, melyek igen hasznosak lehetnek számodra a következő pár hét során.  

Amennyiben szeretnél kollégiumi férőhelyet igényelni a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán, kérlek, olvasd el pontosan 

az alábbi néhány sort.  

Kollégiumi férőhelyre pályázhat minden, a karra felvett elsőféléves hallgató. Kollégiumi 

elhelyezést kétféleképpen lehet kapni: szociális vagy tanulmányi alapon. Tanulmányi alapon a 

felvételi pontszámot vesszük figyelembe. Az elsőféléves hallgatóknak szánt férőhelyek 30%-át 

feltöltjük tanulmányi alapon, ezután a maradék helyeket elkezdjük feltölteni a szociális 

pontszámok csökkenő sorrendje alapján, de csak legalább pozitív ponttal lehet így kollégiumba 

kerülni. Amennyiben elfogytak a pozitív szociális pontszámmal rendelkező hallgatók, és még van 

feltöltetlen hely, ismét tanulmányi alapon töltjük a maradék helyeket. Azok a hallgatók, akik 

jelentkeztek kollégiumba, de nem kaptak kollégiumi férőhelyet, várólistára kerülnek. A várólista 

elejére azok a hallgatók kerülnek fel, a szociális pontszámuk alapján, akik adtak le érvényes 

szociális pályázatot és legalább pozitív pontszámmal rendelkeznek. Őket követően a várólistán a 

szociális pályázatot le nem adó hallgatók foglalnak helyet, a felvételi pontszámuk alapján.  

Kollégiumra jelentkezni a következő oldalon kell, 2019. augusztus 18. 

23:59-ig.  

● https://kefir.bme.hu - kollégiumi jelentkezés (mindenképp kötelező!)  

● https://szoc.sc.bme.hu - szociális helyzet felméréséhez (nem szükséges feltétele a 

kollégiumba kerülésnek)  

Mindkét oldalra a BME Címtár azonosítóddal fogsz tudni bejelentkezni, amelyet az egyetem fog 

majd kiküldeni neked. 

A szociális helyzet felméréséhez a benyújtandó igazolások listáját és a belépéshez szükséges 

információkat a https://szoc.sc.bme.hu oldalon találod majd, ide kell a szükséges igazolásokat 

szkennelve feltöltened. A pályázat leadásának segítésére létrehoztunk egy információs oldalt 

amelyet a szochelp.vik.hk címen érsz el.  

A kollégiumi felvételi eljárással kapcsolatban itt olvashatsz további 

információkat: https://vik.hk/2019/05/kollegiumi-ferohely-palyazati-kiiras-2019/ 

Ha a szociális helyzeted felméréséhez szükséges igazolásokkal, vagy a szoc.sc.bme.hu oldal 

használatával kapcsolatban lenne kérdésed, a szoc@vik.hk címen tudsz elérni minket. 

https://vik.hk/2019/05/kollegiumi-ferohely-palyazati-kiiras-2019/


Amennyiben a kefir.bme.hu oldallal akadna problémád, a kfb@sch.bme.hu címre írj.  

Üdvözlettel:  

Csábi Eszter Zsófia  

A Juttatási Bizottság elnöke 

BME VIK Hallgatói Képviselet  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104  

Villamosmérnöki és Informatikai Kar vik.hk - hk@vik.hk  

Hallgatói Képviselet Tel.: (1) 463-3657  

  


