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szakmai megfelelőség:  Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság 

jogi megfelelőség: Jogi Igazgatóság 

Felelős:  Nagy Gábor igazgató 

Kiadmányozó: Nagy Gábor igazgató   



A kollégiumi tagsági jogviszonyról és a kollégiumok működési rendjéről szóló 10/2020. (VI. 29.) 

számú kancellári utasítás (a továbbiakban: Kollégiumi KU) 5. § (5) bekezdése alapján – az 

Egyetemi Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: EHK) javaslatára – a Kollégiumi Felvételi 

Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint állapítom meg. 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

1. § 

A Szabályzat célja 

 

Jelen Szabályzat célja a Térítési és Juttatási Szabályzat1 (a továbbiakban: TJSZ) 48. § (13) 

bekezdésében meghatározott kollégiumok (a továbbiakban: kollégium) férőhelyeire vonatkozó 

felvételi eljárásban elősegítse az egységes irányelvek alapján, a karok, valamint a kollégiumok 

sajátosságainak figyelembevételével, rendezett keretek között történő kollégiumi férőhelyek 

kiosztását. 

 

2. § 

A Szabályzat hatálya 

 

(1) Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a TJSZ-ben meghatározott kollégiumok férőhelyeivel 

kapcsolatos felvételi eljárásra. Ennek érdekében meghatározza a kollégiumi felvételi 

eljárásban alkalmazott  

a) a pontrendszerre; 

b) a bírálati elvekre; 

c) a kollégiumi felvételi csoportokra  

d) a hallgató a felvételi kérelem elbírálásához szükséges adataira; 

e) a kari férőhelyekre vonatkozó speciális feltételekre 

vonatkozó kiegészítő szabályokat. 

(2) A jelen utasítás hatálya továbbá kiterjed  

a) A Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságra (továbbiakban: HSZI), de különösen 

b) a HSZI kollégiumi felvételi eljárások terén eljáró, vagy feladatot ellátó 

munkavállalójára. 

(3) Jelen Szabályzat rendelkezéseit a TJSZ és a Kollégiumi KU rendelkezéseivel összhangban, 

azoknak a keretei között kell értelmezni. 

 

II. FEJEZET 

KÜLÖNÖS RÉSZ 
 

3. § 

Kollégiumi felvételi csoportok 

 

(1) A kari hallgatói képviselet (a továbbiakban: KHK) által a TJSZ 4. számú melléklet 1. §-a 

alapján létrehozott kollégiumi felvételi csoportokat (a továbbiakban: KFCS) és az adott karra 

jutó férőhelyszámok KFCS-k közötti százalékos megoszlása a jelen Szabályzat az egyes 

karokra vonatkozó kiegészítő rendelkezéseit tartalmazó mellékletei tartalmazzák.  

(2) A TJSZ alapján külön KFCS-t képező kollégiumi (vezető)mentorok férőhelyét a kar számára 

meghatározott összes kollégiumi férőhely terhére kell biztosítani.  

                                                           
1 a Szenátus IX./3./2018-2019. számú határozata 



4. § 

A bírálati szempontok általános szabályai 

 

(1) A TJSZ 4. sz. melléklet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Elsőfélévesek esetében a 

kollégiumi férőhelyek kiosztása 

a) legalább 60%-ban, de legfeljebb 90%-ban kizárólag a szociális pontszám alapján 

történik; 

b) legalább 10%-ban, de legfeljebb 40%-ban kizárólag a tanulmányi pontszám alapján 

történik; 

c) az (1) bekezdés a)-b) pontban meghatározott arányszámoktól csak abban az esetben 

térhet el a HSZI igazgatója, ha a pályázat során a tanulmányi részpontszámnál 

pontegyenlőség áll fent, illetve ha jelen bekezdés a) pontja 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 jelen bekezdés 

b) pontjában szereplő tanulmányi alapon kiosztható férőhelyek számát növelik. 

(2) A TJSZ 4. sz. melléklet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti Mester elsőfélévesek esetében – 

amennyiben nem a jelentkezők 100%-a kerül felvételre – a kollégiumi férőhelyek kiosztása: 

a) legfeljebb 95%-ban a tanulmányi, vagy tanulmányi és közösségi részpontszámok 

összege alapján történik; 

b) legalább 5 %-ban szociális pontszám alapján történik; 

c) a szociális pontszám alapján fel nem töltött férőhelyek a jelen bekezdés a) pontja 

szerint kiosztható férőhelyek számát növelik. Amennyiben ezek után is vannak 

feltöltetlen férőhelyek, úgy ezek a Felsőbbéves hallgatók tanulmányi-közösségi-

szociális részpontszámok összege alapján kiosztható férőhelyeinek számát növelik. 

(3) A TJSZ 4. sz. melléklet 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Felsőbbéves hallgatók az alábbi 

felvételi kategóriák szerinti sorrendben részesülhetnek elhelyezésben: 

a) kizárólag tanulmányi alapon;  

b) kizárólag szociális alapon; 

c) kizárólag közösségi alapon; 

d) tanulmányi-közösségi részpontszámok összege alapján; 

e) tanulmányi-közösségi-szociális részpontszámok összege alapján; 

figyelembe véve, hogy a tanulmányi-közösségi és a tanulmányi-közösségi-szociális 

részpontszámokat úgy kell megállapítani, hogy minden egyes szempont szerint adott 

részpontszám súlya a kategórián belül legalább 25%. 

(4) Felsőbbéves hallgatók esetében a kiosztható férőhelyek esetében figyelembe kell venni a 

TJSZ 4. számú melléklet 3. § (3) bekezdése rendelkezéseit. A kategóriák közti pontos 

megoszlást a jelen Szabályzat kari sajátosságait tartalmazó melléklet tartalmazza. 

(5) A doktorandusz hallgatók elhelyezését a Felsőbbéves hallgatók férőhelyszámainak terhére 

kell biztosítani. 

(6) A TJSZ 40. §-a alapján miniszteri ösztöndíjban részesülő külföldi hallgatók elhelyezését a 

Felsőbbéves hallgatók férőhelyszámainak terhére kell biztosítani. 

(7) A bírálati szempontok további részletszabályai, valamint a KFCS-ken belüli bírálati 

szempontok szerinti férőhelyek megoszlása a jelen Szabályzat kari sajátosságait tartalmazó 

mellékletben kerülnek meghatározásra. 

(8) A HSZI az egyértelműen el nem bírálható esetekben az adott pályázatot a jelen utasítás 

vonatkozó mellékletében meghatározott elvektől eltérő módon bírálhatja el az érintett KHK-

val egyeztetve. 

 

 



5. § 

Fegyelmi pontok, megrovások figyelembevétele 

 

A kollégiumi férőhelyre pályázó hallgatók fegyelmi pontjai, megrovásai tekintetében a TJSZ 4. 

számú melléklet 2. § (11) bekezdés alapján szükséges eljárni. 

 

 

6. § 

Vendéghallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók 

 

A vendéghallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók elhelyezésével kapcsolatban a TJSZ 4. 

számú melléklet 4. § alapján kell eljárni. 

 

7. § 

Várólista 

 

A kollégiumi felvételi eljárás során alkalmazott várólistára vonatkozó rendelkezések a Kollégiumi 

KU 15. §-ban találhatóak. A jelen Szabályzat kari sajátosságait tartalmazó melléklete a várólistára 

vonatkozóan további részletszabályt tartalmazhat. 

 

8. § 

Szobabeosztás 

 

A kollégiumi férőhelyben részesült hallgatók szobabeosztását az adott kollégiumban legnagyobb 

számban lakó KHK készíti el, a többi, az adott kollégiumban férőhelyekhez jutott KHK-val 

együttműködve. A jelen Szabályzat kari sajátosságait tartalmazó melléklete a kari és kollégiumi 

sajátosságok alapján további részletszabályokat tartalmazhat. 

 

9. § 

Adatvédelmi rendelkezések 

 

A kollégiumi felvételi eljárásban: 

a) a hallgató szociális helyzetének megismeréséhez szükséges adatok tekintetében az 

Egyetemi Szociális Bizottság tagjai, 

b) a hallgató tanulmányi eredményei alapján járó pontszám meghatározásához szükséges 

tanulmányi adatokat a kollégiumi felvételi pályázatokat bíráló személyek, 

c) a hallgató közéleti tevékenységét igazoló adatok tekintetében az adott KHK, valamint 

az EHK tagjai, 

d) illetve a jelen paragrafus a-c) alpontok szerinti adatok esetében a HSZI kollégiumi 

férőhelyosztással kapcsolatban feladatot ellátó munkavállalói, 

kezelhetnek hallgatói adatot, betartva az Egyetem mindenkori adatkezelésekre vonatkozó előírásait. 

 

 

III. FEJEZET  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

10. § 

 

(1) Jelen Szabályzat az aláírását követő napon lép hatályba, egyidejűleg az 1/2020. (I. 17.) 

számú igazgatói utasítás hatályát veszti. 



(2) Jelen Szabályzat megtalálható és letölthető az alábbi honlapon: 

http://kancellaria.bme.hu/munkatarsaknak/egyeb_utasitasok 

(3) Jelen Szabályzat gondozását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság végzi. 

 

 

 

Budapest, 2020………. 

 

 

  ----------------------------------------- 

   Nagy Gábor 

   igazgató 

 

 

MELLÉKLETEK: 

1. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban az Építőmérnöki Kar hallgatóira vonatkozó 

különös rendelkezések  

2. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban a Gépészmérnöki Kar hallgatóira vonatkozó 

különös rendelkezések 

3. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban az Építészmérnöki Kar hallgatóira 

vonatkozó különös rendelkezések 

4. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

hallgatóira vonatkozó különös rendelkezések 

5. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban a Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

hallgatóira vonatkozó különös rendelkezések 

6. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 

Kar hallgatóira vonatkozó különös rendelkezések 

7. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban a Természettudományi Kar hallgatóira 

vonatkozó különös rendelkezések 

8. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

hallgatóira vonatkozó különös rendelkezések 

 

  

http://kancellaria.bme.hu/munkatarsaknak/egyeb_utasitasok


1. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban az Építőmérnöki Kar hallgatóira 

vonatkozó különös rendelkezések 

 

1. § 

Általános rendelkezések 

 

A jelen mellékletben megfogalmazott rendelkezések csak az Építőmérnöki Karral hallgatói 

jogviszonyban álló, kollégiumi elhelyezésre pályázó hallgatókra vonatkoznak 

 

2. § 

Kollégiumi felvételi csoportok 

 

(1) A pályázat során az alábbi kollégiumi felvételi csoportok kerülnek megkülönböztetésre, 

melyek között a rendelkezésre álló férőhelyek az alábbi arányok szerint oszlanak meg: 

a) első aktív félévüket megkezdő alapképzésben részt vevő hallgatók (továbbiakban: 

Elsőfélévesek) 20%-ban, 

b) első aktív félévüket megkezdő mesterképzésben részt vevő hallgatók (továbbiakban: 

Mester elsőfélévesek) 10%-ban, 

c) legalább második aktív félévüket megkezdő alap-, vagy mesterképzésben részt vevő 

hallgatók (továbbiakban: Felsőbbévesek) 70%-ban, 

d) doktorandusz hallgatók, valamint 

e) kollégiumi mentorok kerülnek felvételre. 

(2) Amennyiben a férőhelyosztás során a 2. § (1) bekezdés a) felsorolt hallgatók között a 

férőhelyszámok megállapítása után a felvehető és fel nem vehető hallgatók határán 

pontegyenlőség áll fent, úgy az azonos pontszámmal rendelkező hallgatók felvételre kerülnek. 

Az ilyen módon felvett hallgatók férőhelyei 2. § (1) bekezdés b) pontban felsorolt hallgatók 

férőhelyeinek számát csökkentik. 

(3) A pályázat során a HSZI a 2. § (1) bekezdés b) és c) csoportjain belül az alábbi tanulmányi 

felvételi csoportokat hozza létre, melyeket a tanulmányi részpontszám meghatározásához 

használ fel: 

a) BSc képzés hallgatói: 

aa) nem szakosodott hallgatók; 

ab) szerkezet ágazatos hallgatók; 

ac) infrastruktúra és geoinformatika ágazatos hallgatók. 

b) MSc képzés hallgatói: 

ba) szerkezet szakos hallgatók, 

bb) infrastruktúra és földmérő és térinformatika szakos hallgatók. 

 

3. § 

Bírálati szempontok 



 

(1) A pályázatban figyelembevételre kerülő szempontok a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (4) 

bekezdés alapján kerülnek meghatározásra.  

(2) A pályázat során megállapított kollégiumi felvételi pont a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (5) 

bekezdése alapján kerül meghatározásra. 

(3) A hallgatók tanulmányi eredménye  

a) az Elsőfélévesek és a Mester elsőfélévesek esetében az egységes felvételi pontjuk alapján 

kapott részpontszám; 

b) a Felsőbbévesek esetén a 2. § (3) bekezdésében meghatározott tanulmányi felvételi 

csoportokon belül a hallgató tanulmányi részpontszáma a megelőző két aktív félév 

kreditindexeinek átlagából számítandó. Az első aktív félévét teljesítő hallgatónál a lezárt 

félév végén az aktuális átlag duplán számít, tekintettel arra, hogy egy ösztöndíj átlaggal 

rendelkezik. Az 5,00, vagy afeletti átlaghoz tartozik 100 pont, az összes átlag számtani 

közepéhez (a továbbiakban: Á50) tartozik 50 pont. A jelentkezett hallgatók megelőző két 

aktív félévük kreditindex átlaga közül a legkisebb átlaghoz (Á0) tartozik a 0 pont. Az Á0 

megállapításánál nem vehető figyelembe azon hallgató(k) kreditindexeinek átlaga, akik a 

megelőző félév(ek)ben passzív féléven, vagy külföldi részképzésen vettek részt. A 

meghatározott minimum átlagnál magasabb kreditindexekhez lineáris interpoláció 

használatával rendelünk pontszámot. A tanulmányi részpontokat két tizedesjegyre 

kerekítjük. Azok a hallgatók, akik az adott képzésben először veszik fel a Szakdolgozat 

előkészítő és Szakdolgozat, vagy Diplomamunka tárgyakat 100 tanulmányi 

részpontszámot kapnak. 

(4) Amennyiben a (3) bekezdés b) pontban szereplő kedvezményt az érintett hallgató felhasználta 

a 2019/20-as tanév tavaszi félévében, azonban a koronavírus okozta veszélyhelyzet 

következtében nem sikerült a tárgyat teljesítenie és a félév utólagos passziváltatását kérte, 

abban az esetben a tárgy újbóli felvétele esetén ismételten felhasználhatja a kedvezményt. 

(5) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám megállapítására 

a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (8)-(9) bekezdése az iránymutató.  

(6) A hallgató közösségi tevékenysége alapján az ÉMK HK határozza meg a közösségi 

részpontszámát az alábbiak szerint:  

a) Kari hallgatói öntevékeny csoportok (továbbiakban: körök) aktív tagjai és tagjelöltjei 

kollégiumi közösségi pontban részesülhetnek. A kollégiumi férőhelyre való jelentkezést 

megelőző egy év közösségi tevékenysége, valamint a közösségi ösztöndíj pályázat 

átlagának figyelembe vételével történik. 

b) Az egyetemi befogadású hallgatói csoportok vezetői félévente – a tagok egyetértésével – 

javaslatot tesznek a csoport tagjainak a csoportban végzett tevékenységükhöz köthető 

pontszámaira. Minden Hallgatói Csoport félévente 100 pontot oszthat szét a tagjai között. 

Az ÉMK HK a határidőre beküldött kari közösségi pontozás és a KHK közösségi 

pontrendszere alapján rangsorolja majd javaslatot tesz az EHK irányába a csoportok 

tagjainak közösségi pontszámát illetőleg. 



c) Az Építőmérnöki Kar azon hallgatóit, akik a Hallgatói Képviseletben tevékenykednek, 

valamint az ÉMK HK külső bizottságainak tagjait az ÉMK HK elnöke a bizottságvezetők 

véleményének figyelembe vételével pontozza maximum 100 pontig. 

d) Akik részt vettek a megelőző Tisztújító Szavazáson, amennyiben akkor szavazati joggal 

rendelkeztek, 3 közösségi részpontot kapnak. 

e) Akik részt vettek a megelőző tisztújításkor tartott Kari Hallgatói Fórumon, 3 közösségi 

részpontot kapnak. 

(7) A kapott közösségi részpontszám két tizedesjegyre kerekítődik. 

(8) Közösségi részpontban kizárólag azon hallgatók részesülhetnek: 

a) akik részt vettek a megelőző Tisztújító Szavazáson, amennyiben akkor szavazati joggal 

rendelkeztek. 

b) a kollégiumi felvételi pályázat leadásakor kérte a közösségi pontjainak figyelembevételét. 

(9) A fegyelmi pontok és megrovások a KFSZ 5. §-nak megfelelően kerülnek beszámításra. 

 

4. § 

Hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek kiosztása 

 

(1) Az Elsőfélévesek esetében a kollégiumi férőhelyek kiosztása (amennyiben nem a jelentkezők 

100%-a kerül felvételre) 

a) 80%-ban kizárólag a szociális pontszám alapján történik;  

b) 20%-ban kizárólag a tanulmányi pontszám alapján történik. 

(2) Az Mester elsőfélévesek esetében (amennyiben nem a jelentkezők 100%-a kerül felvételre) a 

kollégiumi férőhelyek kiosztása 

a) 90%-ban a tanulmányi - közösségi részpontszám összege alapján történik; 

b) 10 %-ban, szociális pontszám alapján történik. 

(3) A Felsőbbéves hallgatók az alábbiak szerinti sorrendben és egymáshoz viszonyított arányban 

részesülhetnek elhelyezésben: 

a) kizárólag tanulmányi alapon 20%, 

b) kizárólag szociális alapon 10%, 

c) kizárólag közösségi alapon 10%, 

d) tanulmányi-közösségi részpontszámok összege alapján 40% és 

e) tanulmányi-közösségi-szociális részpontszámok összege alapján 20%. 

 

5. § 

Szobabeosztás 

 



(1) Kétágyas illetve kétszer-kétágyas szobákra, minden, a Vásárhelyi Pál Kollégiumba felvételt 

nyert hallgatónak előzetes igénylést kell leadnia. A hibásan, hiányosan leadott igénylés 

érvénytelen. 

(2) A kollégiumi férőhelyben részesített mentorok és a vezető mentor szobatársat választhatnak 

azon hallgatók közül, akik mentor vagy vezető mentor férőhelyben részesültek. Szoba 

igényüket az előzetesen leegyeztetett, számukra kijelölt szobák egyikére adhatják le. 

(3) A négyágyas szobákra is előzetes igénylést lehet benyújtani. Azonos szobára való igény 

esetében minden esetben a magasabb kollégiumi átlagponttal rendelkezők élveznek 

elsőbbséget. 

(4) A kétszer-kétágyas ágyas szobák igénylésénél a magasabb összesített közösségi részponttal 

rendelkező pályázók élveznek előnyt. Az elbírálás során a Vásárhelyi Pál Kollégium és/vagy 

az Építőmérnöki Kar hallgatóinak közéletében végzett kiemelkedő tevékenységek számítanak. 

(5) A kétágyas szobák igénylésénél a magasabb összesített tanulmányi-közösségi 

részpontszámmal rendelkező hallgatók élveznek előnyt. Az igénylőket egyénileg két csoportba 

soroljuk. Az MSc képzésben résztvevő hallgatókat az Egyetemen megszerzett összes kreditjük 

alapján soroljuk be. Kétágyas szobában való elhelyezésben csak az a hallgató részesülhet, aki 

az alábbi csoportok valamelyikébe besorolható. A szobaosztás során először azok a pályázók 

kerülnek elhelyezésre, ahol mindkét hallgató, majd utánuk azok az igénylők, ahol legalább az 

egyik hallgató az első csoportba sorolható. 

a) Az első csoportba tartoznak azok a hallgatók, akik összesen legalább 160 kreditet 

teljesítettek, vagy az előző félévben legalább 60 közösségi részpontot kaptak. 

b) A második csoportba tartoznak azok a hallgatók, akiknek összesen 110 és 160 közti 

teljesített kreditjük van, vagy az előző félévben 35-60 közti közösségi részpontot kaptak 

(6) Az 5. § (5) bekezdés a) és b) pontokban meghatározott csoportokba sorolt hallgatókat, 

csoportonként a kollégiumi felvételi pontjaik szerint rangsoroljuk. Szobafoglaláskor az első 

csoportba tartozó igénylők élveznek előnyt a kollégiumi felvételi pontjaik összegének 

sorrendje szerint. 

(7) A szociális alapon felvételt nyert hallgatóknak a két ágyas szobához hallgatónként legalább 20 

kollégiumi felvételi ponttal és legalább 2,00-s kreditindexszel kell rendelkezniük. 

(8) A tavaszi félévben a szobák kiosztása során az őszi féléves beosztást vesszük alapul. Ennek 

értelmében a tavaszi és nyári szobabeosztás során a szobában lakó hallgatók – akik az adott 

félévben is kollégiumi elhelyezésében részesülnek – előnyt élvezhetnek. 

(9) A doktorandusz hallgatók, kétágyas szobában kerülnek elhelyezésre, amennyiben az igényüket 

a pályázás során jelezték. 

(10) Minden az Egyetem aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatónak, aki a hivatalos 

kollégiumi felvételi eljáráson férőhelyben részesült és a Zielinski Szilárd Építőmérnöki 

Szakkollégiumának tagja, biztosítani kell, hogy társaival egy helyen tudjon lakni, amennyiben 

az igényüket a pályázás során jelezték. A nyilvántartásba vett egyetemi és kari 

szakkollégiumok kollégiumi férőhelyet elnyert tagjai kérhetik együttes (szomszédos 



szobákban való) elhelyezésüket az adott kar kollégiumi férőhely számának terhére. Ez a 

lehetőség nem jogosítja fel a tagokat a többi, szabályzatban foglalt kritérium teljesülése alól. 

(11) Azon hallgatók, akik a 2 ágyas szobára történő jelentkezéskor nem tudnak a 

szobajelentkezés során szobatársat megadni, azok a tanulmányi-közösségi részpontszámaik 

csökkenő sorrendjében és nemük szerint az ÉMK HK által kerülnek beosztásra. 

(12) A Vásárhelyi Pál Kollégium, továbbá az Építőmérnöki Kar hallgatóinak közéletében 

kiemelkedő tevékenységet végző, nem építőmérnök hallgatók kétágyas, illetve kétszer-

kétágyas szobára történő igénylését az ÉMK HK egyedileg bírálja el. 

 

  



2. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban a Gépészmérnöki Kar hallgatóira 

vonatkozó különös rendelkezések 

 

1. § 

Általános rendelkezések 

 

A jelen mellékletben megfogalmazott rendelkezések csak a Gépészmérnöki Karral jogviszonyban 

álló, kollégiumi elhelyezésre pályázó hallgatókra vonatkoznak. 

 

2. § 

Kollégiumi felvételi csoportok 

 

(1) Az adott félévre a Gépészmérnöki Karra jutó összes kollégiumi férőhely, az Elsőfélévesek, 

MSc elsőfélévesek és a Felsőbbévesek kollégiumi felvételi csoportok között az alábbi 

arányokban oszlik meg az őszi időszakban: 

a) 18% BSc elsőfélévesek számára, 

b) 10% MSc elsőfélévesek számára, 

c) 72% Felsőbbévesek számára. 

3. § 

Bírálati szempontok 

 

(1) A hallgatók tanulmányi eredménye 

a) az Elsőfélévesek és a Mester elsőfélévesek esetében a felvételi összpontszám; 

b) 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 ellenőrzésre bekért tanulmányi mérőszámokat 

két tizedesjegyre kerekítve kell megadni. 

(2) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám megállapítására 

a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (8)-(9) bekezdései az iránymutatók.  

(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 éves 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 20 tanulmányi-közösségi-szociális ponttal. Ezen pontokat a 

TJSZ 4. számú melléklet 2. § (10) bekezdése alapján kerül meghatározásra. 

(5) A fegyelmi pontok és megrovások a KFSZ 5. §-nak megfelelően kerülnek beszámításra. 

(6) Azon pályázók esetében, akik több bekerülési kategóriában is rendelkeznek pontszámmal, a 

számukra legkedvezőbb alapján kerülnek besorolásra. 

 

4. § 

Hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek kiosztása 

 

(1) Az Elsőfélévesek esetében a kollégiumi férőhelyek kiosztása az alábbiak szerint történik az 

őszi félévben: 

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

b) a fennmaradó férőhelyek kizárólag tanulmányi pontszám alapján. 

(2) Az MSc elsőfélévesek esetében a KFCS-re 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%. 

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

sorrendben részesülhetnek elhelyezésben: 

a) kizárólag tanulmányi alapon,  

b) kizárólag szociális alapon,  

c) kizárólag közösségi alapon, vagy 

d) tanulmányi-közösségi-szociális részpontszámok összege alapján. 

(4) Felsőbbéves hallgatók esetében a kiosztható férőhelyek 

a) 80%-a kizárólag tanulmányi alapon, 

b) 5%-a kizárólag szociális alapon, 

c) 5%-a kizárólag közösségi alapon és 

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

(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. 

 

5. § 

Szobabeosztás 

 

Kármán Tódor Kollégium 

(1) Szobafoglalásra az előzetes eredmény alapján kollégiumba került pályázóknak van 

lehetőségük a kolireg.ktk.bme.hu oldalon a GHK által 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 HSZI által kerülnek beosztásra a GHK javaslatára. 

(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 adott kollégiumban legnagyobb létszámban lakó kar hallgatói 

képviselete határozza meg a szobabeosztás elveit a GHK-val együttműködve. 

  

https://kolireg.ktk.bme.hu/


 

3. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban az Építészmérnöki Kar hallgatóira 

vonatkozó különös rendelkezések 

 

1. § 

Általános rendelkezések 

 

A jelen mellékletben megfogalmazott rendelkezések csak az Építészmérnöki Karral 

jogviszonyban álló, kollégiumi elhelyezésre pályázó hallgatókra vonatkoznak. 

 

2. § 

Kollégiumi felvételi csoportok 

 

(1) A Kollégiumi Felvételi Csoportok TJSZ 4. számú mellékletének 1. § (1) bekezdése szerint 

kerülnek meghatározásra. 

(2) A Felsőbbévesek Kollégiumi Felvételi Csoportot az alábbi csoportok alkotják: 

a) 1 vagy 2 befejezett aktív félévvel rendelkező, specializáción nem lévő hallgatók, 

b) 3 vagy 4 befejezett aktív félévvel rendelkező, specializáción nem lévő hallgatók, 

c) 5 vagy 6 befejezett aktív félévvel rendelkező, specializáción nem lévő hallgatók, 

d) 6 vagy annál több befejezett aktív félévvel rendelkező, tervezői specializáción lévő 

hallgatók, 

e) 6 vagy annál több befejezett aktív félévvel rendelkező, szerkezeti specializáción lévő 

hallgatók, 

f) 6 vagy annál több befejezett aktív félévvel rendelkező, BSc képzésben részt vevő vagy 

specializáción nem lévő hallgatók, 

g) 1-nél több befejezett aktív félévvel rendelkező, MSc képzésben részt vevő hallgatók,  

h) azok a hallgatók, akik első alkalommal veszik fel a Diplomatervezés, BSc Diplomatervezés 

2 vagy BSc Diplomaterv c. tárgyak egyikét (továbbiakban: Diplomázók). 

(3) Kizárólag tanulmányi alapon az adott Kollégiumi Felvételi csoport számára rendelkezésre álló 

kari férőhelyek 30%-a, kizárólag szociális alapon a felsőbbévesek számára rendelkezésre álló 

férőhelyek 10%-a, kizárólag közösségi alapon a felsőbbévesek számára rendelkezésre álló 

férőhelyek 10%-a, tanulmányi-közösségi alapon az adott Kollégiumi Felvételi Csoport 

számára férőhelyek 35%-a, tanulmányi-közösségi-szociális alapon a fenti kategóriákban még 

ki nem osztott, az adott Kollégiumi Felvételi Csoport számára rendelkezésre álló férőhelyek  

kerülnek feltöltésre. Amennyiben a hallgató valamely felvételi szempont alapján nem nyer el 

kollégiumi férőhelyet, úgy a soron következő szempontrendszer alapján kerülhet elhelyezésre.  



(4) Amennyiben a (2) bekezdés h) pontban szereplő kedvezményt az érintett hallgató felhasználta 

a 2019/20-as tanév tavaszi félévében, azonban a koronavírus okozta veszélyhelyzet 

következtében nem sikerült a tárgyat teljesítenie és a félév utólagos passziváltatását kérte, 

abban az esetben a tárgy újbóli felvétele esetén ismételten felhasználhatja a kedvezményt. 

 

3. § 

Bírálati szempontok 

 

(1) A tanulmányi eredményre adható részpontszám a legalább két befejezett aktív félévvel 

rendelkező hallgatók esetén a 10×(K1+K2), az egy befejezett aktív félévvel rendelkező 

hallgatók esetén a 20×K1 képlettel kerül kiszámításra, ahol K1 az utolsó, az K2 az utolsó előtti 

befejezett aktív félév kreditindexe. Amennyiben a kreditindex értéke meghaladja az 5-öt, a 

tanulmányi pontok számítása során figyelembe vett érték 5 lesz. 

𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =  
∑ 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 ∗ é𝑟𝑑𝑒𝑚𝑗𝑒𝑔𝑦

𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑏𝑒𝑛 𝑒𝑙őí𝑟𝑡 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛𝑛𝑦𝑖𝑠é𝑔 (30 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡)
 

(2) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám megállapítására 

a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (8)-(9) bekezdése az iránymutató.  

(3) A bírálás során a megállapított szociális pontszám 50%-a jelenti a hallgató szociális helyzetére 

adható részpontot. Ha a megállapított szociális pontszáma nem haladja meg az előző félévre 

vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat minimum ponthatárát, a szociális helyzetre 

kapható pontok figyelembe vett értéke 0 pont, kivéve Elsőféléves hallgatók esetében. 

Amennyiben a szociális helyzetre kapott pont meghaladja a 100 pontot, a szociális helyzetre 

kapható pontok figyelembe vett értéke 50 lesz.  

(4) A közösségi tevékenység értékelése az ÉPK HK jogköre, az erre járó pont a félévben az ÉPK 

HK által a közösségért és közéletért végzett tevékenység jutalmazása céljából kiírt pályázatok, 

az Egyetemi Hallgatói Képviselet által kiírt Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás 

pályázatokat bírálók ösztöndíja, az Egyetemi Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat és 

egyetemi közösségi tevékenységek jutalmazása céljából kiírt pályázatok alapján kerül 

meghatározásra. Az egyetemi befogadású Hallgatói Csoportok közösségi pontszámítása a TJSZ 

4. számú melléklet 2. § (10) bekezdése alapján történik. Közösségi tevekénységre maximum 50 

pont kapható.  

(5) A 2019/20-as tanév tavaszi félévében végzett közösségi tevékenységhez az ÉPK HK 

súlyszámot állapít meg, mellyel a közösségi pontokat az előző félévek pontjaihoz arányosítja. 

 

4. § 

Hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek kiosztása 

 



(1) Az Elsőfélévesek számára a kar számára rendelkezésre álló férőhelyek legfeljebb 15%-a 

ítélhető oda. A kollégiumi férőhely odaítélése a hallgatók szociális helyzete, illetve felvételi 

pontszáma alapján történik.  

a) szociális alapon a rendelkezésre álló férőhelyek 75%-a,  

b) tanulmányi alapon a 25%-a kerül feltöltésre.  

c) Amennyiben így feltöltetlenül maradnak szociális alapú férőhelyek, azok a tanulmányi 

alapon kiosztható férőhelyek számát növelik. 

(2) Azok az Elsőfélévesek, akik első aktív félévüket nem a mintatanterv szerinti, őszi félévben 

kezdik meg, az előző féléves kollégiumi férőhelyek osztására vonatkozó tanulmányi vagy 

szociális ponthatárok elérése esetén részesülhetnek kollégiumi férőhelyben.  

(3) A Mester elsőféléves hallgatók számára a kar férőhelyeinek legfeljebb 5%-a ítélhető oda.  

a) A férőhelyek 25%-a tanulmányi alapon, 

b) 75%-a szociális alapon kerül kiosztásra.  

c) Abban az esetben, ha továbbra is maradnak üresen férőhelyek, ezek a Felsőbbéves 

hallgatók között kerülnek kiosztásra.  

(4) A Felsőbbévesek számára a fennmaradó férőhelyek állnak rendelkezésre, melyek a csoportok 

között a csoportokba jelentkezők létszámának arányában oszlanak szét. Esetükben a 

pályázatok a hallgató tanulmányi eredménye, szociális helyzete, valamint közösségi 

tevékenysége alapján kerülnek elbírálásra. Az elbírálás 200 pontos rendszerben történik, 

amelyben maximum 100 pont kapható tanulmányi eredményre, 50 pont szociális helyzetre, 50 

pont közösségi tevékenységre. 

(5) A férőhelyosztás során Felsőbbéves férőhelyek közül először a Diplomázó hallgatók számára 

kiosztható férőhelyek kerülnek feltöltésre. Amennyiben az adott hallgató ebben a kategóriában 

nem nyert el kollégiumi férőhelyet, visszakerül az eredeti, specializációjának és képzésének 

megfelelő kategóriába, ahol a férőhelyek kiosztása során az ő pontszámai is beszámítanak. 

(6) A fegyelmi pontok és megrovások a KFSZ 5. §-nak megfelelően kerülnek beszámításra. 

(7) Azok a hallgatók, akiknek sem tanulmányi eredménye, sem szociális helyzete, sem pedig 

közéleti tevékenysége nem haladja meg a 0 pontot, csak a rendes pályázati eljárás keretein 

belül üresen maradt férőhelyekre vehetők fel. 

(8) Azok a hallgatók, akik a pályázat során kevesebb, mint 30 pontot szereztek meg, csak a rendes 

pályázati eljárás keretein belül üresen maradt férőhelyekre vehetők fel abba a kollégiumba, 

amelyet a legtöbben jelöltek meg első helyen. 

(9) Az EGT tagállam részképzésében részt vevő hallgatók  

a) a tanulmányi részpontszámánál a külföldi vagy áthallgatott félévét követően, az azt 

megelőző aktív félévek tanulmányi teljesítménye vehető figyelembe; 

b) a szociális helyzetre vonatkozó (rész)pontszám az adott félévre vonatkozó rendszeres 

szociális ösztöndíj pályázat kiírásában található időszak alapján kerül meghatározásra; 

c) közösségi tevékenységének értékelése a külföldi vagy áthallgatott félévét megelőző 

félévben nyújtott teljesítménye alapján történik.  



d) Amennyiben a hallgató nem rendelkezik a külföldi tartózkodást megelőző aktív félévvel, 

abban az esetben Elsőfélévesnek vagy Mester elsőfélévesnek számít a képzési szintjétől 

függően. 

 

5. § 

Szobabeosztás 

 

(1) A kizárólag tanulmányi alapon, kizárólag közösségi alapon és kizárólag szociális alapon 

férőhelyben részesült hallgatók az általuk megjelölt elsőszámú kollégiumba kapnak 

elhelyezést. 

(2) A jelentkezés során lehetőség van kívánt szobát és kívánt szobatárs(ak)at megadni. 

(3) A férőhelyet elnyert hallgatókat a Bercsényi 28-30 kollégiumban a HSZI osztja be a KEFIR 

rendszerben az ÉPK HK és a kollégiumi mentorok segítségével. A Schönherz Kollégiumban 

férőhelyet elnyert hallgatók szobabeosztása esetében az adott szint felelőse, a Vásárhelyi Pál 

Kollégiumban elhelyezésre kerülő hallgatók esetében az ÉPK HK tesz javaslatot a 

jelentkezésben megadott igények alapján, az ÉMK HK-val együttműködve. 

(4) A szobabeosztás során a kollégisták prioritást élveznek a szobára, melyben előző félévben is 

laktak.  

(5) A Bercsényi 28-30 Kollégium esetében amennyiben kettőnél több hallgató jelentkezik egy 

szobába, az adott szintért felelős kollégiumi mentor a jelentkezésben megadott igények szerint 

tesz javaslatot a HSZI részére. A javaslat előkészítése során figyelembevételre kerül a 

hallgatók évfolyama, úgy, hogy a szobára a felsőbb éves hallgató élvez elsőbbséget. 

(6) Azokat a hallgatókat, akik kollégiumi férőhelyben részesültek és a Bercsényi Építész 

Szakkollégium tagjai, a kollégiumi jelentkezés során megjegyzésben megadott kérelmükre a 

HK abban a kollégiumban javasolja elhelyezésre, ahová az eljárás során bekerült, lehetőleg a 

szakkollégista társaival egy szobában, vagy közvetlen környezetükben, úgy, hogy az előző 

félévben ott lakó hallgatók mindig előnyt élveznek a szobabeosztás során. Ez a lehetőség nem 

jogosítja fel a tagokat a többi, szabályzatban foglalt kritérium teljesülése alól. 

  



4. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban a Vegyészmérnöki és Biomérnöki 

Kar hallgatóira vonatkozó különös rendelkezések 

 

1. § 

Általános rendelkezések 

 

(1) A jelen mellékletben megfogalmazott rendelkezések csak a Vegyészmérnöki és Biomérnöki 

Karral jogviszonyban álló, kollégiumi elhelyezésre pályázó hallgatókra vonatkoznak. 

(2) A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (továbbiakban: VBK) Hallgatói Képviseletének 

Kollégiumi Bizottsága (továbbiakban: KB) az alábbiak alapján segíti a kollégiumi férőhelyek 

kiosztását. 

 

2. § 

Kollégiumi felvételi csoportok 

 

(1) Tavaszi félévben a férőhelyek a KFCS-k között az alábbiak szerint kerül szétosztásra: 

a)  a Mester elsőfélévesek részére a kiosztható férőhelyek 10 %-át biztosítjuk; 

b) az Elsőfélévesek részére a kiosztható férőhelyek 15 %-át biztosítjuk; 

c) a Felsőbbévesek részére a kiosztható férőhelyek 75 %-át biztosítjuk. 

 

3. § 

Bírálati szempontok 

 

(1) A felvételi eljárás során a HSZI a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (4) bekezdésben foglalt 

szempontokat veszi figyelembe. 

(2) A pályázat során megállapított kollégiumi felvételi pont a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (5) 

bekezdése alapján kerül meghatározásra. 

(3) A Felsőbbévesek KFCS-n belül a hallgató tanulmányi pontszáma a legutóbbi két hazai 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. 

(4) A teljesített kreditekért kapott pontszám úgy kerül számításra, hogy az utolsó két félévben  

teljesített kreditek számának átlaga kerül figyelembevételre, de legfeljebb csak 30 pont. 

(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.)  



(5) 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 a következő képlettel (lineáris interpoláció) kerülnek pontszámok hozzárendelésre.  

𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥é𝑟𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑜𝑡𝑡 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑠𝑧á𝑚 = (𝐾𝐼 − 2 ) ∙
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(6) A két félév tanulmányi teljesítménye alapján kapott pontszámok átlaga kerül 

figyelembevételre, majd két tizedesre kerekítődik. 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,  5 A 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 52,97 részpont, míg 3,67 esetén 38,97 részpont. Tehát a felvételi 

pontszám 28,5+(52,97+38,97)/2=74,47.) 

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

Diplomamunka 2 vagy a Szakdolgozat nevű tárgyakat, 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.  

(8) Az egyetemi befogadású Hallgatói Csoportok közösségi pontjai a TJSZ 4. számú 

mellékletének 2. § (10) alapján kerülnek figyelembe vételre. 

(9) 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 a VBK Közösségi pontosztásról szóló határozatában meghatározott közösségi 

pontokat kaphatják. 

(10) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám megállapítására 

a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (8)-(9) bekezdése az iránymutató.  

(11) A fegyelmi pontok és megrovások a KFSZ 5. §-nak megfelelően kerülnek beszámításra. 

(12) Amennyiben a (7) bekezdésben szereplő kedvezményt az érintett hallgató felhasználta a 

2019/20-as tanév tavaszi félévében, azonban a koronavírus okozta veszélyhelyzet 

következtében nem sikerült a tárgyat teljesítenie és a félév utólagos passziváltatását kérte, 

abban az esetben a tárgy újbóli felvétele esetén ismételten felhasználhatja a kedvezményt. 

 

4. § 

Hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek kiosztása 

 

(1) A Felsőbbévesek KFCS-ra jutó férőhelyek megoszlása és sorrendje a következő: 

a) kizárólag tanulmányi alapon 40 %; 



b) kizárólag szociális alapon 5 %; 

c) kizárólag közösségi alapon 5 %; 

d) tanulmányi-közösségi részpontszámok összege alapján 10 %; 

e) tanulmányi-közösségi-szociális részpontszámok összege alapján 40 %. 

(2) A Elsőféléves hallgatók esetében a KFCS-ra jutó férőhelyek megoszlása és sorrendje a 

következő: 

a) szociális alapon 70%; 

b) tanulmányi teljesítmény alapján 30%. 

c) Amennyiben ezek után is vannak feltöltetlen férőhelyek, úgy ezek a Felsőbbévesek KFCS-

jának tanulmányi-közösségi-szociális részpontszám összege alapján kiosztható 

férőhelyeinek számát növelik. 

(3) Az MSc 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%. 

(4) A kollégiumi férőhelyek odaítélésének szempontrendszere KFCS-tól függően a 

Felsőbbévesekre, Elsőfélévesekre valamint Mester elsőfélévesekre vonatkozik. 

(5) 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 

(6) A férőhelykiosztás során a Felsőbbévesek KFCS-ba tartozó hallgatók adott szempontrendszer 

szerinti pontszámát csökkenő sorrendbe kell állítani az a) szempont szerint, majd az adott 

szempontra elkülönített férőhelyszám alapján férőhelyhez nem jutó hallgatókat a következő 

szempont szerint ismételten csökkenő sorrendbe kell állítani. Ezt a műveletet az e) pontig 

ismételten el kell végezni. Aki az utolsó (tanulmányi, közösség és szociális) szempont szerint 

sem jut férőhelyhez, várólistára kerül a tanulmányi, közösségi és szociális pontszámok összege 

szerinti sorrendben. 

(7) A férőhelykiosztás során a Mester elsőféléveseknél előbb a tanulmányi és közösségi 

szempontrendszer szerint, majd a szociális pontszám szerint kerülnek csökkenő sorrendbe 

állításra. Amennyiben egy hallgató egyik szempont szerint elkülönített férőhelyszám alapján 

sem jut férőhelyhez, úgy a kari várólistára kerül. 



(8) A férőhelykiosztás során az Elsőféléveseket a szociális pontszám, majd a tanulmányi pontszám 

szerint csökkenő sorrendbe kell állítani. Amennyiben egy hallgató egyik szempont szerint 

elkülönített férőhelyszám alapján sem jut férőhelyhez, úgy a kari várólistára kerül.  

 

5. § 

Szobabeosztás 

 

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

Martos Kollégium szobáiba való beosztását írja le. A Vásárhelyi Pál Kollégiumban 

elhelyezésre kerülő hallgatók előzetes beosztását az ÉMK HK végzi, a VBK HK-val 

együttműködve.   A Kar más egyetemi kollégiumi férőhelyeinek töltési elvéről a KB és a  VBK 

HK javaslatára a HSZI dönt. 

(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, ez alól kivételt képeznek a 

kiemelt szobák. 

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

HK javaslatára a HSZI biztosítja az együttlakást egy adott szinten a Martos Kollégiumban (a 

továbbiakban: SzASz-kontingens), amelynek szobabeosztására a SzASz tesz javaslatot a 6. 

emeleten.  A SzASz által végzett szobabeosztás során csak a 6. emeleten élveznek előjogot a 

szakkollégisták a szobákra. 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. A kiemelt szobákra való jelentkezéshez a VBK HK 

felmérést hirdet a szobajelentkezési időszak megkezdésével. A felmérést a KEFIR-en keresztül 

a megfelelő űrlap kitöltésével lehet leadni. 

(6) Nem kiemelt szobák beosztásánál figyelembe vett rangsor: 

a) Vezető kollégiumi mentor és kollégiumi mentorok, továbbá a közösségi pontszámítás I. 

kategóriájába tartozó hallgatók. A kollégiumi mentor, a vezető kollégiumi mentor és a 

közösségi pontszámítás alapján I. kategóriába sorolt hallgató mellett lévő férőhelyre 

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

felvételi pályázatán férőhelyben részesült.  

b) Doktorandusz hallgatók, 

c) A Felsőbbéves hallgatókat a tanulmányi, közösségi és szociális pontszámok összege 

alapján csökkenő sorrendbe állítva, 



d) A tanulmányi és közösségi alapon bekerülő Mester elsőféléveseket a tanulmányi és 

közösségi pontszámok alapján csökkenő sorrendbe állítva, 

e) A tanulmányi alapon bekerülő Elsőféléveseket felvételi pontszámuk alapján csökkenő 

sorrendbe állítva, 

f) A szociális alapon bekerülő Elsőféléveseket szociális pontszám szerint csökkenő sorrendbe 

állítva, 

g) Államközi szerződések alapján miniszteri ösztöndíjban részesült hallgatók, 

h) Érvényben lévő fegyelmi büntetéssel rendelkező hallgatók. 

(7) Kiemelt szobákra vonatkozó szobabeosztási elvek: 

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

jelentkezővel szemben. 

b) A földszinten lévő egyszemélyes szobákra a doktorandusz hallgatók élveznek előjogot. 

c) A szobába beköltözni kívánó lakók a közösségi pontszámainak összege szerint csökkenő 

sorrendbe állítva élveznek előjogot. 

(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. Csak azon hallgatók igényeit lehet 

figyelembe venni, akik határidőre nyilatkoztak a szándékukról a jelen melléklet 5. § (2) 

bekezdése alapján. 

 

  



5. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban a Villamosmérnöki és Informatikai 

Kar hallgatóira vonatkozó különös rendelkezések 

 

1. § 

Általános rendelkezések 

 

A jelen mellékletben megfogalmazott rendelkezések csak a Villamosmérnöki és Informatikai 

Karral jogviszonyban álló, kollégiumi elhelyezésre pályázó hallgatókra vonatkoznak.  

 

2. § 

Kollégiumi felvételi csoportok 

 

(1) A férőhelyek a KFCS-k között az alábbiak szerint kerülnek szétosztásra: 

a) a Mester elsőfélévesek részére az összes kari férőhelyek számának 10%-a kerül 

biztosításra, 

b) az Elsőfélévesek (BSc, BProf képzésen) részére az összes kari férőhelyből 280 férőhely 

kerül biztosításra, 

c) a fennmaradó férőhelyek a Felsőbbéves hallgatók között kerül kiosztásra. 

(2) A kollégiumi elhelyezésre jogosultak a következő kollégiumi hallgatói csoportokba 

(továbbiakban: KHCS) kerülnek besorolásra a tanulmányi részpontszámok meghatározáshoz: 

a) BSc, BProf első aktív félévüket megkezdők 

b) BSc mérnökinformatikus 

c) BSc villamosmérnök 

d) BProf üzemmérnök-informatikus 

e) BSc mérnökinformatikus, specializáción lévők 

f) BSc villamosmérnök, specializáción lévők 

g) BProf üzemmérnök-informatikus, specializáción lévők 

h) MSc első aktív félévüket megkezdők 

i) MSc mérnökinformatikus 

j) MSc villamosmérnök 

k) MSc egészségügyi mérnök  

l) MSc gazdaságinformatikus 

m) Doktorandusz, miniszteri ösztöndíjas 

(3) Specializáción lévők KHCS-be azok kerülnek, akik már az előző aktív félévük kezdetén is 

specializációra voltak sorolva. 



 

3. § 

Bírálati szempontok 

 

(1) A férőhely odaítélésének alapvető szempontjai a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (4) és (5) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerülnek meghatározásra.  

(2) A kollégiumi felvételi pontszám a (3) bekezdés (Tanulmányi pontok), (4) bekezdés (Közösségi 

pontok), (5) bekezdés (Szociális alapú felvétel) bekezdésekben meghatározott kizárólagos 

alapon bekerült hallgatók felvételi pontszámának kivételével - a tanulmányi részpontszám, a 

közösségi részpontszám és az esetleges fegyelmi pontok előjeles összegéből adódik. Ezen 

részpontszámok számításának pontos menete a (3)-(4) bekezdésekben található. 

(3) Tanulmányi pontok 

a) Felsőbbéves hallgatók esetén 

i) A tanulmányi részpontszám az előző két hazai aktív félév kreditindexének századra 

kerekített számtani közepe (továbbiakban: átlag). Amennyiben a pályázó csak egy 

aktív félévet teljesített, úgy egy féléves átlaga alapján kerül kiszámításra a tanulmányi 

részpontszáma. 

ii) A kreditindex kiszámításának képlete: 

∑𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠í𝑡𝑒𝑡𝑡 𝑡á𝑟𝑔𝑦𝑎𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
𝑖=1 (𝑡𝑒𝑙𝑗. 𝑡á𝑟𝑔𝑦 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡(𝑖) ∗ é𝑟𝑑𝑒𝑚𝑗𝑒𝑔𝑦(𝑖))
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iii) A tanulmányi részpontszám minden KHCS-ban külön kerül meghatározásra. A 0.0-ás 

átlagra -100 pont, 2.0-ás átlagra 0 pont jár. 0.0 és 2.0 között lineáris az eloszlás. A 

KHCS legjobb pontszámát elért, de még nem tanulmányi kiemelt tagjának 100 pont 

jár, ezen átlag és 2.0 között lineáris az eloszlás. A végső tanulmányi részpontszám a 

kapott pontok századra kerekített értéke. A 2.0-ás átlagot el nem érő hallgatók a 

tanulmányilag elutasított kategóriába kerülnek. 

iv) A második aktív félévüket megkezdő BSc, BProf képzésen lévő hallgatóknál a 

tanulmányi részpontszám pozitív érték esetén 1,5-tel kerül felszorzásra, negatív érték 

esetén 1,5-tel kerül elosztásra. 

b) Elsőféléves (BSc, BProf) hallgatók esetén 

i) Az Elsőféléves (BSc, BProf képzésen) hallgatóknál a tanulmányi részpontszámot a 

TJSZ 4. számú melléklet 2. § (5) bekezdés a) és a (7) bekezdés a) pontja szerint 

szükséges meghatározni. 

c) MSc elsőféléves hallgatók esetén 

i) A Mester elsőféléves hallgatóknál a tanulmányi részpontszámot a TJSZ 4. számú 

melléklet 2. § (7) bekezdés a) pontja szerint szükséges meghatározni. 

(4) Közösségi pontok 



a) Felsőbbéves hallgatók esetén 

i) Közösségi pontot a pályázók a jelentkezést megelőző két félévben nyújtott közösségi 

tevékenységük alapján kapnak. Egy aktív félévvel rendelkező hallgatók az előző 

félévben nyújtott közösségi tevékenységük alapján kapnak közösségi pontot. A 

közösségi pontokat a Kollégiumi Hallgatói Bizottság (továbbiakban: KHB) javaslatát 

figyelembe véve a VIK HK ítéli oda. A maximális, 100 közösségi ponttal rendelkező 

hallgatók automatikusan kollégiumi férőhelyben részesülnek. A közösségi 

pontszámokkal kapcsolatban a pályázóknak legkésőbb a KHB által meghatározott 

határidőig van felszólalási lehetőségük a KHB-nál a kb@sch.bme.hu címen. 

ii) Közösségi pontok szempontjából az alábbi tevékenységek vehetők figyelembe: 

(1) Hallgatói Képviselői státusz;  

(2) Kari szakkollégiumi tagság;  

(3) Kari öntevékeny köri tagság; 

(4) Kari lap szerkesztőségi tagság; 

(5) Egyéb kari közösségi tevékenységek; 

(6) Egyéb egyetemi közösségi tevékenységek. 

(7) A fenti kategóriákban végzett tevékenységekre egyenként maximum 50 pont 

adható félévente, ebből 30 pont adható az elvégzett feladatok mennyisége és 

minősége alapján, valamint 20 pont a viselt felelősségre adható. Az adott 

tevékenységekre járó pontszámokat a KHB javaslatára a VIK HK az adott félévre 

összesíti (maximum 100 pont). Az így kapott pontösszeg és az előző hazai félévre 

kapott pontösszeg átlagának alsó egész része adja a hallgató közösségi 

részpontszámát (maximum 100 pont). 

iii) Az egyéb BME egyetemi közösségi tevékenységre lehet közösségi pontot szerezni. Az 

EHK bírálja el és pontozza az ilyen tevékenységeket. A pontozás a TJSZ 4. számú 

mellékletének 2. § (10) bekezdése írja le. 

b) MSc elsőféléves hallgatók esetén 

i) A mesterképzésre jelentkező, eddig is a Karra járó hallgatók közösségi pontjainak 

elbírálása az alapképzésre járó hallgatókéval megegyező módon történik. 

ii) A mesterképzésre jelentkező, eddig nem a Karra járó hallgatók közösségben végzett 

munkájuk kapcsán szöveges beszámoló és csatolt igazolások ellenében tudnak 

közösségi pontot szerezni. 

iii) Az igazolásokat elektronikus úton kell eljuttatni a KHB címére (kb@sch.bme.hu), a 

KHB által meghatározott határidőig. 

c) Elsőféléves (BSc, BProf) hallgatók esetén nem vehető figyelembe a korábbi közösségi 

tevékenység a kollégiumi felvételi eljárás során. 

(5) Szociális alapú felvétel 

mailto:kb@sch.bme.hu
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a) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám 

megállapítására a TJSZ 4. számú melléklet az iránymutató. 

b) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi pontszám az ESZR-ben 

leadott, az adott félévre szóló Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat alapján kerül 

kiszámításra. Amennyiben a hallgató szociális pontszáma magasabb, mint 100 pont, úgy a 

kollégiumi jelentkezéshez 100 szociális pontot használhat fel. 

(6) A fegyelmi pontok és megrovások a KFSZ 5. §-nak megfelelően kerülnek beszámításra. 

 

4. § 

Hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek kiosztása 

 

(1) Elsőféléves (BSc, BProf képzésen) hallgatók esetén: 

a) A BSc, BProf elsős hallgatók számára fenntartott férőhelyek 30%-át az egyetemi felvételi 

pontszámok csökkenő sorrendje alapján töltjük fel.  

b) A további férőhelyeket a pozitív pontszámú szociális pályázatok pontszáma alapján töltjük 

fel. 

c) Amennyiben a rendelkezésre álló férőhelyek az 1. és 2. pontok alapján nem kerülnek 

feltöltésre, a fennmaradó férőhelyeket az egyetemi felvételi pontszámok csökkenő 

sorrendje alapján töltjük fel. 

(2) Mester elsőféléves hallgatók 

a) legalább 5 %-ban, szociális pontszám alapján történik. 

b) legfeljebb 95%-ban a tanulmányi és közösségi részpontszámok összege alapján történik.  

(3) A kollégiumi elhelyezésre jogosultak a kollégiumi felvételi pontszámuk alapján kerülnek 

rangsorolásra. Ezen rangsorban az Elsőfélévesek (BSc, BProf) és Mester elsőfélévesek nem 

foglalnak helyet, mivel ők elkülönített férőhelyekre kerülnek. 

(4) Tanulmányi kiemeltnek minősülnek azok a Felsőbbéves hallgatók, akik az előző két aktív 

hazai félév kreditindexének átlaga alapján a saját KHCS-jük létszámának felső 30%-ába 

tartoznak. Kizárólag tanulmányi alapon azok a hallgatók sorolhatók be, akiknek az átlaga eléri 

a 2.0-t, kivéve, ha az összes KHCS-ban a kizárólagosan tanulmányi alapon bekerült hallgatók 

számának az összege nem éri el az összes férőhely számának 10%-át. 

(5) A szociális részpontszám alapján felvehető hallgatók maximális száma az összes férőhelyszám 

7%-a. Az így feltöltetlen helyek a tanulmányi-közösségi alapon kiosztható helyek számát 

növelik. 

(6) A maximális, 100 közösségi ponttal rendelkező hallgatók automatikusan kollégiumi 

férőhelyben részesülnek. Az így felvehető hallgatók maximális száma az összes férőhelyszám 

3%-a. Az így feltöltetlen helyek a tanulmányi-közösségi alapon kiosztható helyek számát 

növelik. 



(7) A felsőbbévesek besorolási sorrendje: 

a) A (4) bekezdés szerinti kizárólag tanulmányi alapon besorolandó hallgatók; 

b) A (5) bekezdés szerinti kizárólag szociális alapon besorolandó hallgatók; 

c) A (6) bekezdés szerinti kizárólag közösségi alapon besorolandó hallgatók; 

d) Tanulmányi és közösségi pontszámuk alapján férőhelyet nyert hallgatók 

(8) Minden KHCS-ban a tanulmányilag elutasított hallgatók – amennyiben az adott KHCS-n belül 

ilyen kategória meghatározásra került, - a pályázattal érintett félévet megelőző félév során a 

kollégiumból a vizsgaidőszak előtt kiköltözött, vagy kényszerkiköltöztetett hallgatók, továbbá 

a kollégiumi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően benyújtó hallgatók a felsorolás 

sorrendjében, és csak valamennyi kollégiumi férőhelyre jogosult hallgató besorolását 

követően, az üresen maradt férőhelyekre vehetők fel. 

 

5. § 

Szobabeosztás 

 

(1) Kollégiumi épület választásának menete 

a) A pályázóknak lehetőségük van a felkínált lehetőségek közül kollégiumi épületet 

választani. A pályázat eredményét követően a VIK HK a pályázókat az általuk választott 

kollégiumi épületben helyezi el, amennyiben a pályázónak a felvételi pontszáma eléri a 

bekerüléshez szükséges minimum pontszámot az adott kategóriában. 

b) A kizárólag szociális, valamint szociális-tanulmányi-közösségi alapon felvételt nyert 

hallgatók kollégiumi épületbe sorolásánál a tanulmányi részpontszám és a közösségi 

részpontszám kerül figyelembe vételre. Csak abban az esetben biztosítja a VIK HK az első 

helyen megjelölt kollégiumban való elhelyezést, amennyiben a pályázó eléri az adott 

kollégiumi épülethez szükséges tanulmányi és közösségi összpontszámot, és nem 

tanulmányilag elutasított. 

c) Az Elsőféléves (BSc, BProf képzésen) hallgatók nem választhatnak kollégiumi épületet, 

kizárólag a Schönherz Kollégiumban kaphatnak férőhelyet. 

(2) Szobabeosztás menete 

a) A szobabeosztó rendszer az előzetes felvételi eredmények közzétételét követően érhető el 

a kefir.bme.hu oldalon. A kollégiumba felvételt nyert hallgatók szobabeosztása során 

(adott kollégiumon belül) a VIK HK törekszik arra, hogy a pályázók az általuk jelzett 

igények szerint kerüljenek elhelyezésre. Egy adott szobában/szinten maradó hallgatók 

előnyt élveznek a többiekkel szemben. A VIK HK fenntartja a jogot, hogy a részlegesen 

feltöltött koedukált szobákat egy fiú és egy lány szobára válassza szét. Azon kollégisták, 

akik nem jelöltek szobatársakat, véletlenszerűen kerülnek beosztásra. 

b) Az Elsőféléves (BSc, BProf képzésen) hallgatóknak nincs lehetőségük szobát választani és 

szobatársakat megjelölni. 

https://kefir.bme.hu/


c) A várólistáról bekerült hallgatók a már megüresedett férőhelyekre kerülnek, az ő 

szobaválasztási lehetőségük nem biztosított. 

(3) A szobabeosztó működése 

a) A hallgatóknak lehetőségük van megjelölni, hogy kikkel szeretnének egy szobában lakni. 

Az így kialakult szobák választhatnak olyan társszobákat, akikkel azonos szinten kívánnak 

lakni. Ezen szoba csoportosulásokat közösségeknek nevezzük. A közösségek 

meghatározhatnak preferált szinteket, a szobák pedig preferált szobaszámokat.  

Az egyes közösségekbe az adott közösség képviselője engedheti be a hallgatókat. A 

hallgatók a preferált szobák megjelölése után tudnak egy közösségbe jelentkezni. Ha egy 

hallgató létrehozott már egy szobát, akkor ő tudja meghívni az adott szobába a leendő 

szobatársait. 

A közösségbe nem tartozó szobák véletlenszerű szintre kerülnek beosztásra.  

(4) Szakkollégiumok 

a) Minden, az intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatónak, aki a hivatalos 

kollégiumi felvételi eljáráson férőhelyben részesült és a Kar szakkollégiumának tagja, 

lehetőség szerint biztosítani kell, hogy társaival egy helyen tudjon lakni. Ez a lehetőség 

nem mentesít a többi, szabályzatban foglalt kritérium teljesítésének kötelezettsége alól. 

(5) Költözés 

a) Az aktuális költözési irányelvek a költözés előtt a https://kefir.bme.hu oldalon kerülnek 

kihirdetésre. A félév során nincs lehetőség kollégiumok közötti költözésre. Kollégiumon 

belül költözni csak előre kihirdetett időpontban lehet, ha ehhez minden érintett írásban 

hozzájárul. 

 

6. § 

Egyéb rendelkezések 

 

(1) A pályázat benyújtásával a hallgató beleegyezik abba, hogy a Schönherz Kollégium lakójaként 

automatikusan felkerül a tisztelthaz@sch.bme.hu levelezőlistára, valamint saját lakószintjének 

levelezőlistára a https://kefir.bme.hu oldalon megadott címével. A listára a kollégiummal 

kapcsolatos fontosabb információk érkeznek (szobaellenőrzések, rovarirtás, ágynemű csere, 

stb.). 

(2) Felsőbbéves várólista 

a) A kollégiumi elhelyezést nem nyert felsőbbéves hallgatók a kollégiumi felvételi rangsor 

szerinti sorrendben, tanulmányi, közösségi és szociális részpontszámuk, és az esetleges 

fegyelmi pontjaik összege alapján várólistára kerülnek. A várólista sorrendje a 

következőképpen alakul: 

i) Tanulmányilag el nem utasított hallgatók: A tanulmányilag el nem utasított hallgatók 

között pontszámegyezés esetén a tanulmányi részpontszám, tanulmányi részpontszám 
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egyezése esetén az esetleges szociális részpontszám, a szociális részpontszám egyezése 

esetén az összesített korrigált kreditindex dönt. 

ii) Tanulmányilag elutasított hallgatók: A tanulmányilag elutasított hallgatók sorrendje 

szociális-tanulmányi-közösségi összpontszám alapján alakul ki. Szociális-tanulmányi-

közösségi összpontszám egyezése esetén tanulmányi részpontszám, tanulmányi 

részpontszám egyezése esetén az összesített korrigált kreditindex - amennyiben 

rendelkezik a hallgató legalább egy aktív lezárt félévvel - dönt. 

b) Első aktív félévüket megkezdő BSc-s, BProf-os hallgatók várólistája 

i) Az első aktív félévüket megkezdő BSc, BProf hallgatók külön várólistára kerülnek. A 

pályázók várólistára kerülésének a sorrendje: 

(1) szociális pályázatot leadott hallgatók a szociális pontszám csökkenő sorrendje 

alapján; 

(2) szociális pályázatot le nem adott hallgatók a felvételi pontszámuk csökkenő 

sorrendje alapján. 

ii) Azon BSc, BProf elsőféléves hallgatók, akik nem adtak le hiánytalan szociális 

pályázatot, a Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat leadási határidejéig leadott, 

hiánytalan szociális pályázattal jelentkezhetnek a kollégiumi várólistára. A várólista a 

végleges eredmények kihirdetését követően heti rendszerességgel frissítésre kerül. 

c) Első aktív félévüket megkezdő MSc-s hallgatók várólistája 

i) Az első aktív félévüket megkezdő MSc hallgatók külön várólistára kerülnek, és 

kizárólag a számukra elkülönített helyekre kerülhetnek. Ezek a hallgatók a tanulmányi-

, közösségi részpontszám összege alapján kerülnek várólistára, azonos pontszám esetén 

a tanulmányi pontszáma a meghatározó alapképzés halmozott súlyozott tanulmányi 

átlaga alapján jön létre.  

(3) A kollégiumi felvételivel kapcsolatos kérdéseket a Kollégiumi Felvételi Bizottságnak lehet 

feltenni, a kfb@sch.bme.hu címen. A kollégiumi férőhelyhez leadott szociális pályázattal 

kapcsolatos kérdéseket a VIK HK Juttatási Bizottságánál lehet feltenni a szoc@vik.hk címen 

e-mailben, illetve az ügyeleti időpontokban személyesen. 

(4) A pályázók a kollégiumi férőhely pályázatukkal kapcsolatban minden értesítést a 

https://kefir.bme.hu oldalon, és a Neptunban megadott e-mail címükre kapnak, ezért 

jelentkezéskor a pályázó felelőssége, hogy létező és rendszeresen olvasott e-mail címe legyen 

megadva, illetve a megadott telefonszámon elérhető legyen. A KEFIR rendszerből küldött 

levelekről a hallgató saját felelősségére leiratkozhat 
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6. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban a Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Kar hallgatóira vonatkozó különös rendelkezések 

 

1. § 

Általános rendelkezések 

 

A jelen mellékletben megfogalmazott rendelkezések csak a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki 

Karral jogviszonyban álló, kollégiumi elhelyezésre pályázó hallgatókra vonatkoznak. 

 

2. § 

Kollégiumi felvételi csoportok 

 

(1) Félévenként a kari férőhelyek legfeljebb 20%-a tölthető fel az Elsőféléves hallgatókkal. Ezen 

férőhelyek további szétosztásra kerülnek az alábbiak szerint: 

a) 85%-ban szociális,  

b) 15%-ban tanulmányi  

alapon. 

(2) Félévenként a kari férőhelyek legfeljebb 10%-a tölthető fel a Mester elsőféléves hallgatókkal. 

Ezen férőhelyek további szétosztásra kerülnek az alábbiak szerint: 

a) 95%-ban felvételi pontszám-közösségi pont összege,  

b) 5%-ban szociális pontszám 

 alapján. 

(3) Amennyiben a 2. § (1) és (2) bekezdésében szereplő felvételi csoportok számára fenntartott 

férőhelyszám nem kerül feltöltésre, úgy azok a 2. § (4) bekezdésének e) pontjában 

meghatározott tanulmányi-közösségi-szociális alapon kiosztható férőhelyszámot növelik. 

(4) A Felsőbbévesek az elmúlt két hazai aktív félévükben teljesített tanulmányi eredményük, az 

elmúlt félévben végzett közösségi tevékenységük, valamint szociális helyzetük alapján az 

alábbi szempontok sorrendjei alapján részesülnek elhelyezésben: 

a) A rendelkezésre álló férőhelyek 20%-a osztható ki csak tanulmányi alapon, 

b) A rendelkezésre álló férőhelyek 5%-a osztható ki csak szociális alapon, 

c) A rendelkezésre álló férőhelyek 10 %-a osztható ki csak közösségi alapon, 

d) A rendelkezésre álló férőhelyek 35%-a osztható ki tanulmányi-közösségi alapon, 

e) A rendelkezésre álló férőhelyek 30%-a osztható ki tanulmányi-közösségi-szociális alapon. 

f) Amennyiben a pályázat során a 2.§ (4) bekezdés a)-d) pontjaiban definiált rendezési 

szempontoknál pontegyenlőség áll fent, akkor az így kialakult többlet férőhelyek a 2. § (4) 



bekezdés e) pontjában szereplő tanulmányi-közösségi-szociális alapon kiosztható 

férőhelyek számát csökkentik. 

 

3. § 

Bírálati szempontok 

 

(1) A pályázatban a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (4) bekezdésében foglalt szempontok kerülnek 

figyelembevételre. 

(2) A pályázat során megállapított kollégiumi felvételi pont a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (5) 

bekezdés alapján kerül meghatározásra, az alábbiakat figyelembe véve:  

a) Pontegyenlőség esetén a kollégiumi felvételi eljárás során megállapított tanulmányi 

részpontszám a mérvadó. 

b) Amennyiben továbbra is pontegyenlőség áll fenn, akkor az elmúlt félévben teljesített 

korrigált kreditindex a mérvadó. 

(3) A hallgató tanulmányi eredménye 

a) Elsőféléves és Mester elsőféléves hallgatók a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (7) bekezdés 

a) pontja alapján; 

b) a Felsőbbévesek tanulmányi részpontszáma a TJSZ 4. számú mellékletének 2. § (7) b) 

pontjában rögzített mérőszám alapján a pályázatot megelőző két hazai aktív félév 

eredményei alapján számított korrigált kreditindexből számítandó. Az 5-ös és magasabb 

értékű korrigált kreditindexhez tartozik 100 pont, az összes többi érték számtani közepéhez 

tartozik 50 pont, míg a legkisebb korrigált kreditindexhez a 0 pont. A meghatározott 

értékek közötti tartományokban lineáris interpoláció használatával kerül pontszám 

rendelése a felvételi űrlapon megadott korrigált kreditindexéhez. 

(4) A közösségi tevékenység után járó közösségi részpontszám az alábbiak szerint határozható 

meg: 

a) a kari közösségi tevékenység után járó közösségi részpontszám kollégiumi pontszámmá 

alakításánál a tanulmányi pont számítási módszerét kell alkalmazni, a pályázati időszakot 

megelőző félévben a BME KJK HÖK Közösségi Pontok Szabályzata alapján 

nyilvánosságra hozott közösségi pontok felhasználásával 

b) az Egyetemi Hallgatói Képviselet által befogadott Hallgatói Csoportok tevékenységében 

résztvevő kari hallgatók közösségi pontszámának figyelembe vétele és a kollégiumi 

felvételi eljárás során történő beszámítása a TJSZ 4. számú mellékletének 2. § (10) 

bekezdése alapján történik. 

(5) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám megállapítására 

a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (9) bekezdése az iránymutató. 

(6) A fegyelmi pontok és megrovások a KFSZ 5. §-nak megfelelően kerülnek beszámításra. 

 



4. § 

Hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek kiosztása 

 

(1) Az Elsőfélévesek esetében a kollégiumi felvételi pontok a rendelkezésre álló férőhelyek 85%-

áig a szociális részpontszám, a további férőhelyek esetén a felsőoktatási egységes felvételi 

pontszám adja. A rendelkezésre álló férőhelyek feltöltése a kialakult rangsor alapján történik. 

(2) A Mester elsőfélévesek esetében a kollégiumi felvételi pont a rendelkezésre álló férőhelyek 

95%-áig az egységes felsőoktatási felvételi pontszám és a hallgató előző féléves közösségi 

részpontszámának összege. A további férőhelyek esetén a kollégiumi felvételi pont 

egyenértékű a szociális részpontszámmal. 

(3) Felsőbbévesek esetében a kollégiumi felvételi pont meghatározása a kategóriák sorrendjében 

az alábbiak szerint történik: 

a) Tanulmányi rangsorolásnál a tanulmányi részpontszám, szociális rangsorolásnál a szociális 

részpontszám, közösségi rangsorolásnál a KJK HK által nyilvánosságra hozott közösségi 

részpontszám alapján történik. 

b) Tanulmányi-Közösségi rangsorolásnál a tanulmányi és a közösségi részpontszám 

egyenértékűen (50%-50%) kerül összegzésre. 

c) Tanulmányi-Közösségi-Szociális rangsorolás alkalmával a Tanulmányi-Közösségi 

ponthoz hozzáadódik a szociális részpontszám 

 

5. § 

Szobabeosztás 

 

(1) A HSZI – a KJK HK-val együttműködve – a jelentkezők szobaelosztási elképzeléseinek 

felmérésére, igényeik összegyűjtésére a kollégiumi férőhelyre való pályázás során szoba 

igénylési lehetőséget ad, melyek teljes körű teljesítése nem garantált. 

(2) Az első körös hallgatói igényfelmérés során az aktuális pályázati időszakot megelőző félévben 

is kollégiumi férőhelyben részesült hallgatóknak nyilatkozniuk kell az általuk jelenleg is lakott 

szoba igényének további fenntartásáról. 

(3) A karral aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatónak lehetősége van szobafoglalási előjogot 

szerezni, amennyiben a hallgató elérte az alábbiakban meghatározott minimum kritériumokat, 

ami feljogosítja az előzetes igény leadására: 

a) az előnyben részesített szobára történő jelentkezés (szobafoglalási előjog) feltétele, a 

megpályázott időszakot megelőző félévben, a KJK HK által – a szorgalmi időszak 

kezdetéig – meghatározott számú közösségi pont vagy kredit teljesítése, valamint a kari 

hallgatói szavazáson való részvétel, amennyiben volt az előző időszakban; 

b) Egy- és kétágyas szobára csak azon hallgatók adhatnak le igényt, akik legalább 1 félévet 

laktak már a kollégiumban; 



azzal a megkötéssel, hogy egy- és kétágyas szobára minden esetben előzetes igénylést kell 

leadni. 

(4) A jelentkezések alkalmával a magasabb összesített kollégiumi felvételi ponttal rendelkező 

hallgatói csoportok élveznek elsőbbséget. Az összesített kollégiumi felvételi pont a 3. § (2) 

bekezdésében meghatározott érték. 

(5) A szobabeosztás elkészítésének szempontrendszere a szobafoglalási előjoggal rendelkezők 

esetében: 

a) A hallgató teljesítette az 5. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározottakat és ismét az előző 

pályázati időszakban általa feltöltött szobába adta le a jelentkezését. 

b) A hallgató teljesítette az 5. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározottakat. 

c) A hallgató ismét az előző pályázati időszakban általa feltöltött szobába adta le a 

jelentkezését. 

d) Magasabb összesített kollégiumi felvételi ponttal rendelkező hallgatók. 

e) Pontegyenlőség esetén a pályázati időszakot megelőző két félévben teljesített korrigált 

kreditindex átlaga a mérvadó. 

(6) A kollégiumban a 302-311 és a 402-410 számú szobák elsőéves szobák, ezekre a szintekre 

csak a karral először aktív jogviszonyt létesítő hallgató kerülhet beosztásra. Amennyiben nincs 

elegendő hallgató a szobák feltöltésére, úgy a felsőbb évesek is beoszthatók ezekbe a szobákba. 

(7) A kollégiumban a 15-21 számú szobák szakkollégiumi szobák, melyekre foglalási joggal 

élhetnek a Közlekedésmérnöki Szakkollégium tagjai, ezen foglalási joggal azonban nem 

élveznek elsőbbséget azokkal a hallgatókkal szemben, akik ismét az előző pályázati 

időszakban általuk feltöltött szobákra adták le a jelentkezésüket. 

 

6. § 

Egyéb rendelkezések 

 

(1) A várólistán azonos felvételi pontszámmal rendelkező hallgatók között a rangsor a 

következőképpen alakul: 

a) a kollégiumi felvételi eljárás során megállapított tanulmányi részpontszám a mérvadó 

b) amennyiben továbbra is pontegyenlőség áll fenn, akkor az elmúlt félévben teljesített 

kreditszám a mérvadó. 

  



7. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban a Természettudományi Kar 

hallgatóira vonatkozó különös rendelkezések 

 

1. § 

Általános rendelkezések 

 

A jelen mellékletben megfogalmazott rendelkezések csak a Természettudományi Karral 

jogviszonyban álló, kollégiumi elhelyezésre pályázó hallgatókra vonatkoznak. 

 

2. § 

Kollégiumi felvételi csoportok 

 

(1) A 2020/21-es tanév őszi félévére szóló pályázat során a TTK HK az alábbi kollégiumi felvételi 

csoportokat (továbbiakban: KFCS) állapítja meg: 

a) első aktív félévüket megkezdő alapképzésben (továbbiakban: Elsőfélévesek), 

b) első aktív félévüket megkezdő mesterképzésben résztvevő hallgatók (továbbiakban: 

Mester elsőfélévesek), 

c) legalább második aktív félévüket megkezdő alap- vagy mesterképzésben részt vevő 

hallgatók (továbbiakban: Felsőbbévesek), 

d) doktorandusz hallgatók,  

e) kollégiumi mentorok. 

(2) A Természettudományi Kar kollégiumi férőhelyeiből az egyes KFCS-ok a következő arányban 

részesülnek. 

a) Elsőfélévesek a karra jutó férőhelyek 20%-án vehetők fel, 

b) Mester elsőfélévesek a karra jutó férőhelyek 15%-án vehetők fel, 

c) Felsőbbévesek a karra jutó férőhelyek 65%-án vehetők fel, 

d) a doktorandusz hallgatókat a Felsőbbéveseknek jutó helyek terhére kell elhelyezni,  

e) a kollégiumi mentorokat a kari összes férőhely terhére kell elhelyezni, amennyiben 

érvényes pályázatot adnak le,  

 

3. § 

Bírálati szempontok 

 

(3) A pályázatban a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (4) bekezdésében lévő szempontok kerülnek 

figyelembevételre. 

(4) A pályázat során megállapított kollégiumi felvételi pont TJSZ 4. számú melléklet 2. § (5) 

pontja alapján kerül meghatározásra. 



(5) A hallgatók tanulmányi eredménye  

a) Mester elsőfélévesek és Elsőfélévesek esetében a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (7) 

bekezdés a) pontja alapján kerül beszámításra; 

b) a Felsőbbévesek esetében a tanulmányi részpontszám megállapítása a megelőző két hazai 

aktív félév eredményei alapján számított kreditindex szerint történik. Az első hazai aktív 

félévüket teljesítő hallgatók tanulmányi részpontszáma a lezárt félév végi eredmény 

alapján számított kreditindex alapján történik. 

(6) A jelen paragrafus (1) pontja szerinti szempontonként legfeljebb 100 pont szerezhető meg. Az 

adott szempont szerint megszerzett pont a felvételi kategóriától függően súlyozódik. A 4. § 3) 

pontjában foglalt csoportokon belül a különböző részpontszámok a következőképpen oszlanak 

el: 

a) kizárólag tanulmányi alapon: 100 pont tanulmányi, 

b) kizárólag szociális alapon: 100 pont szociális, 

c) kizárólag közösségi alapon 100 pont közösségi, 

d) tanulmányi-közösségi alapon 65 tanulmányi és 35 közösségi, valamint 

e) tanulmányi-közösségi-szociális alapon 35 tanulmányi, 25 közösségi és 40 szociális pont 

gyűjthető. 

(7) A tanulmányi részpontszám a következő módon kerül számításra: 

𝑆 ∙ 𝑚𝑖𝑛(10 ∙ (𝐾𝑟𝐼1 + 𝐾𝑟𝐼2); 100) 

Változók jelentése: 

 S: súlyozó tényező, a megfelelő alapú elhelyezés esetében érvényben lévő skála maximális 

pontszámának 0,01-szerese 

 KrI1: utolsó aktív hazai félév kreditindexe 

 KrI2: utolsó előtti aktív hazai félév kreditindexe; amennyiben a jelentkező csak egy lezárt 

aktív félévvel rendelkezik, úgy ez megegyezik a KrI1-gyel 

(8) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám az Egységes 

Szociális Rendszerben (továbbiakban: ESZR) leadott Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat 

alapján kerül kiszámításra. Amennyiben az ESZB által meghatározott minimum pontszám 

nullánál nem nagyobb, abban az esetben a minimum pont értéke 1, a további pontszámok 1 és 

a minimum ponthatár abszolút értékének összegével kerül megnövelésre oly módon, hogy a 

legmagasabb elérhető pont 100 pont. A pályázó szociális helyzetét kizárólag akkor lehet 

figyelembe venni, ha 

a) a felvételi pályázat és a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat leadásakor azt kérte, 

b) érvényes szociális pályázatot adott le a kollégiumi felvételi pályázatban meghatározott 

időpontig, 

c) legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkező hallgatók vagy Mester elsőféléves hallgatók 

esetén az ESZR-ben megállapított szociális pontszáma eléri az adott félévben az ESZB 

által kollégiumi felvételihez meghatározott szociális helyzet minimum ponthatárát, és 



d) a hallgató az ESZB által meghatározott határidőig személyesen is hiánytalanul leadja a 

szociális pályázatát, ellenkező esetben elveszítheti férőhelyét. Amennyiben a személyes 

bemutatáson nem vesz részt vagy érvénytelennek minősül a pályázata, akkor az előzetesen 

megítélt férőhelyet elveszítheti a hallgató. 

(9) A hallgató közösségi és szakmai tevékenységét a következők alapján kerülnek értékelésre: 

a) 2019/20-as tavaszi félévi Közösségi ösztöndíj, 

b) 2019. december 9-től 2020. május 31-ig szóló Közéleti Ösztöndíj. 

c) 2019. december 9-től 2020. május 31-ig szóló Hallgatói Képviselet ösztöndíj, 

d) 2019/20 tavaszi félévre szóló PikkÁsz újságíró ösztöndíj, 

e) 2019/20 tavaszi félévre szóló Rendezvényszervezői ösztöndíj, 

f) 2019/20 tavaszi félévre szóló Jegyzetírói ösztöndíj, valamint 

g) 2019/20 tanév tavaszi félévére szóló Kari Tudományos Ösztöndíj, 

h) 2019. december 1-től 2020. május 31-ig szóló Egyetemi Hallgatói Képviselet ösztöndíj, 

i) 2019. december 1-től 2020. május 31-ig szóló (Egyetemi) Közéleti ösztöndíj, 

j) 2019. december 1-től 2020. május 31-ig szóló (Egyetemi) Rendszeres Szociális Ösztöndíj 

és Alaptámogatás pályázatokat bírálók ösztöndíja. 

(8) A közösségi részpontszám a következőképpen kerül megállapításra: 

𝑆 ∙ 𝑚𝑖𝑛(𝐾Ö + 𝐾É + 𝐻𝐾Ö + 𝑃𝑖 + 𝑅Ö + 𝐽Ö + 𝐾𝑇Ö + 𝐸𝐻𝐾Ö + 𝐸𝐾É + 𝐸𝑆𝑍Ö; 100) 

Változók jelentése: 

● S: súlyozó tényező, a megfelelő alapú elhelyezés esetében érvényben lévő skála 

maximális pontszámának 0,01-szerese 

● KÖ: A 4.§ 4) a) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton kiosztott összes pont hányadosának a 250-szerese 

● KÉ: A 4.§ 4) b) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton kiosztott összes pont hányadosának a 40-szerese 

● HKÖ: A 4.§ 4) c) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton kiosztott összes pont hányadosának az 1000-szerese 

● Pi: A 4.§ 4) d) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton kiosztott összes pont hányadosának a 120-szorosa 

● RÖ: A 4.§ 4) e) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton kiosztott összes pont hányadosának a 10-szerese 

● JÖ: A 4.§ 4) f) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton kiosztott összes pont hányadosának a 15-szöröse 

● KTÖ: A 4.§ 4) g) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton kiosztott összes pont hányadosának a 200-szorosa 

● EHKÖ: A 4.§ h) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton TTK-s hallgatók számára kiosztott összes pont hányadosának az 300-

szorosa 



● EKÉ: A 4.§ 4) i) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton TTK-s hallgatók számára kiosztott összes pont hányadosának az 125-

szerese 

● ESZÖ: A 4.§ 4) j) pontjában megállapított pályázaton megszerzett pontok és a 

pályázaton TTK-s hallgatók számára kiosztott összes pont hányadosának az 50-

szerese 

(8) A fegyelmi pontok és megrovások a KFSZ 5. §-nak megfelelően kerülnek beszámításra. 

(9)  Megrovás és szigorú megrovás esetén a jelentkezett hallgató a 4.§ 3) a-c) pontok szerint nem 

részesülhet kollégiumi elhelyezésben. 

 

4. § 

Hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek kiosztása 

 

(1) A BSc elsőfélévesek esetében a 2.§ 2) a) pontban a számukra meghatározott kollégiumi 

férőhelyek kiosztása 

a) 70%-ban szociális pontszám, 

b) 30%-ban tanulmányi pontszám alapján történik. 

Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a pályázat során a tanulmányi vagy szociális 

részpontszámnál pontegyenlőség áll fent, illetve, ha a jelen paragrafus 1) a) pontja szerinti 

férőhelyek nem kerülnek feltöltésre az Egyetemi Szociális Bizottság (továbbiakban: ESZB) 

által meghatározott pontrendszernek megfelelő jelentkezők hiányában.  

(2) A Mester elsőfélévesek esetében (amennyiben nem a jelentkezők 100%-a kerül felvételre) a 

2.§ 2) b) pontban a számukra meghatározott kollégiumi férőhelyek kiosztása 

a) 75%-ban a tanulmányi és közösségi részpontszámok összege alapján történik, 

b) 25 %-ban szociális pontszám alapján történik. 

A tanulmányi és közösségi részpontszámok összege alapján fel nem töltött férőhelyek a jelen 

paragrafus 1) b) pontja szerint, a szociális pontszám alapján fel nem töltött férőhelyek a jelen 

paragrafus 1) a) pontja szerint kiosztható férőhelyek számát növelik.  

(3) Felsőbbéves hallgatók esetében a 2.§ 2) c) pontban a számukra meghatározott kiosztható 

férőhelyek  

a) 30%-a kizárólag tanulmányi alapon,  

b) 10%-a kizárólag szociális alapon,  

c) 10%-a kizárólag közösségi alapon,  

d) 25%-a kizárólag tanulmányi-közösségi alapon, illetve  

e) 25%-a kizárólag tanulmányi-közösségi-szociális alapon kerül feltöltésre.  

Ezektől eltérni csak pontegyenlőség esetén lehet. Pontegyenlőség esetén rendben a tanulmányi, a 

szociális, majd a közösségi részpontszámok nagysága alapján történik a besorolás. 

(4) A felsőbbévesek az alábbi sorrendben részesülhetnek kollégiumi elhelyezésben: 

a) kizárólag tanulmányi alapon,  



b) kizárólag szociális alapon,  

c) kizárólag közösségi és szakmai alapon,  

d) tanulmányi-közösségi (továbbiakban: T-K) részpontszámok összege alapján, vagy 

e) tanulmányi-közösségi-szociális (továbbiakban: T-K-SZ) részpontszámok összege alapján.  

(5) Felsőbbéves hallgató kizárólag a jelen paragrafus 3) a-e) pontok egyike alapján részesülhet 

elhelyezésben. 

(6) 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. 

(7) Az adott KFCS szociális alapon fel nem töltött helyek az adott KFCS tanulmányi alapon 

félretett helyeit növelik.  

(8) Amennyiben az egyik KFCS-ban nincs elegendő jelentkező, akkor a fennmaradó helyek a 

Felsőbbéves hallgatók tanulmányi-közösségi-szociális részpontszámok összege alapján 

kiosztható férőhelyeinek számát növelik. 

 

5. § 

Szobabeosztás 

 

(1) A hallgatók szobabeosztására a TTK HK tesz javaslatot. 

(2) A szobabeosztás a hallgatók igényeit figyelembe véve történik, de egy szobára az ott lakók 

előnyt élveznek attól függően, hogy az adott félévet megelőzően hány bentlakási időszakot 

(ideértve a szorgalmi- és vizsgaidőszakot, illetve nem ideértve a nyári bentlakási időszakot) 

töltöttek az adott szobában. A nyári időszakok ez alól kivételt képeznek. 

(3) Minden, az intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatónak, aki a hivatalos 

kollégiumi felvételi eljáráson férőhelyben részesült és a Wigner Jenő Szakkollégium tagja, 

biztosítani kell, hogy társaival egy helyen tudjon lakni. Ez a lehetőség nem jogosít a többi 

szabályzatban foglalt kritérium teljesülése alól. 

 

6. § 

Záró rendelkezések 

 

1) Jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyetemi és a kari szabályzatok, valamint más 

ide vonatkozó jogszabályok az irányadók.  



2) A pályázás menetéről és technikai információiról, amint rendelkezésre állnak, a TTK HK 

KEFIR-en keresztül, illetve a honlapján tájékoztatja a hallgatókat. 

3) További, a kollégiumi felvételi eljárást, illetve a pontrendszert érintő (itt ki nem fejtett) 

információ  a HSZI honlapján megtalálható Kollégiumi KU, illetve a BME TJSZ 4. számú 

mellékletében található. 

4) Amennyiben bármilyen további, kollégiummal kapcsolatos kérdés merül fel, a 

kollegium@ttkhk.hu e-mail címen lehet elérni a TTK Hallgatói Képviseletét. 

  

mailto:kollegium@ttkhk.hu


8. számú melléklet – A kollégiumi felvételi eljárásban a Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar hallgatóira vonatkozó különös rendelkezések 

 

1. § 

Általános rendelkezések 

 

A jelen mellékletben megfogalmazott rendelkezések csak a Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Karral jogviszonyban álló, kollégiumi elhelyezésre pályázó hallgatókra vonatkoznak. 

 

2. § 

Kollégiumi felvételi csoportok 

 

(1) A hallgatói csoportok közötti férőhely elosztás az őszi félévek folyamán az alábbiak szerint 

történik: 

a) Az Elsőfélévesek számára a férőhelyek 20%-a kerül kiosztásra, 

b) A Mester elsőfélévesek számára a férőhelyek 10%-a kerül kiosztásra, 

c) A Felsőbbévesek számára a férőhelyek 69,5%-a kerül kiosztásra, továbbá 

d) A HSZI a felsőoktatási pótfelvételi eljárásban érintett hallgatók számára férőhelyei 0,5%-

át fenntartja. Ezen eljárás keretein belül a hallgató csak abban az esetben részesülhet 

kollégiumi férőhelyben, ha érvényes pályázatot ad le és a rendes kollégiumi felvételi 

eljárásban elhelyezésben részesült volna. A pótfelvételi eljárásban érintett hallgatók 

esetében a férőhelyek kiosztása kizárólag tanulmányi alapon történik. 

(2) A tanulmányi pontok meghatározásakor a jelentkezők homogén hallgató csoportokba 

(továbbiakban: HHCS) sorolása a mindenkori hatályos ösztöndíjosztási elvekben 

meghatározott HHCS-ba sorolás szerint történik. 

 

3. § 

Bírálati szempontok 

 

(1) A pályázatban a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (4) bekezdésében lévő szempontok kerülnek 

figyelembevételre. 

(2) A pályázat során megállapított kollégiumi felvételi pont a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (5) 

bekezdése alapján kerül meghatározásra.  

(3) A hallgatók tanulmányi eredménye  

a) az Elsőfélévesek és a Mester elsőfélévesek esetében a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (7) 

bekezdése alapján; 



b) a Felsőbbévesek esetében tanulmányi részpontszámuk megállapításához kizárólag az 3. § 

(5) bekezdésében meghatározott mérőszámok vehetők figyelembe. 

(4) Az Elsőfélévesek és Mester elsőfélévesek esetében a tanulmányi pontszám megállapítása a 

Felvételi Összpontszám alapján a következő képlet segítségével történik: 

𝑇𝑃 = (
𝐹Ö𝑃

𝑀𝑀𝐹Ö𝑃
) ∙ 100 

ahol: 

TP:   Tanulmányi Pontszám (max. 100 pont) 

FÖP:  Felvételi Összpontszám 

MMFÖP:  Maximálisan Megszerezhető Felvételi Összpontszám 

(5) A Felsőbbévesek esetében a tanulmányi pontszám meghatározásához a megpályázott félévet  

megelőző két aktív félév tanulmányi eredményét kell figyelembe venni. Amennyiben a 

hallgató csak egy aktív lezárt félévvel rendelkezik, úgy csak az előző féléve kerül figyelembe 

vételre. A tanulmányi pont megállapítása a kreditindex alapján a következő képlet segítségével 

történik: 

𝑇𝑃 = 𝑚𝑖𝑛〈(

𝐾𝐼1

𝐻𝐾Á1
+

𝐾𝐼2

𝐻𝐾Á2

2
) ∙ 50; 100〉 

ahol: 

TP:  Tanulmányi Pontszám (max. 100 pont) 

KI: Kreditindex 

HKÁ:  Homogén hallgatói csoport kreditindex-átlaga 

1: A megpályázott félévet megelőző utolsó aktív lezárt félévre vonatkozó eredmény 

2: Az utolsó aktív lezárt félévet megelőző aktív lezárt félévre vonatkozó eredmény 

Amennyiben a hallgató csak egy aktív lezárt félévvel rendelkezik, akkor a fenti képletben 

a két indexhez tartozó eredmény megegyezik. 

(6) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám megállapítására 

a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (8)-(9) bekezdése az iránymutató.  

(7) Közösségi pontrendszer tekintetében 

a) A hallgató közösségi tevékenysége alapján a GTK HK tesz javaslatot a közösségi 

részpontszámára. 

b) A jelentkezők a megpályázott félévet megelőző félévi teljesítményük alapján közösségi 

pontszámban részesülhetnek. 

c) a Közösségi pontok szempontjából az alábbi tevékenységek vehetők figyelembe: 

ca) Hallgatói Képviselői státusz; 

cb) Hallgatói Képviselet tanácskozási jogú tagság; 



cc) Mentorgárda tagság; 

cd) Instruktorgárda tagság; 

ce) Rendezvényszervező Csoport tagság; 

cf) Sportszervező Csoport tagság; 

cg) Kari szakkollégiumi tagság; 

ch) Kari öntevékeny köri tagság; 

ci) Kari lap szerkesztőségi tagság; 

cj) Egyéb kari közösségi tevékenységek; 

ck) Egyéb egyetemi közösségi tevékenységek. 

d) Minden tevékenységre egységesen maximum 100 pont adható. A közösségi 

tevékenységeket a GTK HK súlyozza és a súlyokkal beszorzott pontokat összesíti. Adott 

hallgató esetében az így kapott pontösszeg a közösségi pontszám (max. 100 pont). 

e) A fenti felsorolásban az “Egyéb kari közösségi tevékenységek”, “Egyéb egyetemi 

közösségi tevékenységek” csoportba tartozó tevékenységeket a KEFIR megfelelő 

mezőjében kell feltüntetni, amelyeket a GTK HK a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (10) 

bekezdése alapján egyedileg pontoz. 

(8) A fegyelmi pontok és megrovások a KFSZ 5. §-nak megfelelően kerülnek beszámításra. 

 

4. § 

Hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek kiosztása 

 

(1) Az Elsőfélévesek esetében a kollégiumi férőhelyek kiosztása 

a) 60%-ban kizárólag a szociális pontszám alapján történik;  

b) 40%-ban kizárólag a tanulmányi pontszám alapján történik. 

c) Amennyiben ezek után is vannak feltöltetlen férőhelyek, úgy ezek a Felsőbbéves hallgatók 

tanulmányi-közösségi-szociális részpontszám összege alapján kiosztható férőhelyeinek 

számát növelik. 

(2) A Mester elsőfélévesek esetében (amennyiben nem a jelentkezők 100%-a kerül felvételre) a 

kollégiumi férőhelyek kiosztása 

a) 40%-ban a tanulmányi - közösségi részpontszám összege alapján történik; 

b) 60 %-ban a szociális pontszám alapján történik. 

(3) A Felsőbbéves hallgatók az alábbi bekerülési kategóriák szerinti sorrendben részesülhetnek 

elhelyezésben: 

a) kizárólag tanulmányi alapon,  

b) kizárólag szociális alapon,  



c) kizárólag közösségi alapon,  

d) tanulmányi-közösségi részpontszámok összege alapján, vagy  

e) tanulmányi-közösségi-szociális részpontszámok összege alapján. 

(4) Felsőbbéves hallgatók esetében kiosztható férőhelyek 

a) 70%-a kizárólag tanulmányi alapon, 

b) 10%-a kizárólag szociális alapon, 

c) 7,5%-a kizárólag közösségi alapon  

d) 10%-a kizárólag tanulmányi-közösségi alapon, 

e) 2,5%-a pedig tanulmányi-közösségi-szociális alapon kerül kiosztásra. 

(5) A fenti százalékos arányoktól eltérni csak valamelyik kategóriában fellépő pontegyezőség 

esetén lehet a tanulmányi-közösségi-szociális kategória rovására. 

 

5. § 

Szobabeosztás 

 

(1) Az egyes kollégiumokba történő besorolás és szobabeosztás minden esetben az alábbi 

preferencia-sorrend figyelembevételével történik: 

a) 10 % közösségi pontszám szerinti rangsor alapján (pontegyezés esetén tanulmányi 

pontszám alapján teszünk különbséget). 

b) 20 % tanulmányi és közösségi összesített pontszám szerinti rangsor alapján (pontegyezés 

esetén a közösségi pontszám alapján teszünk különbséget), 

c) 70 % tanulmányi pontszám szerinti rangsor alapján (pontegyezés esetén a közösségi 

pontszám alapján teszünk különbséget). 

(2) Az (1) bekezdés tekintetében: 

a) előnyben kell részesíteni azon hallgatókat, akik közösségi alapon részesültek férőhelyben, 

valamint törekedni kell arra, hogy a hallgatók ugyanazon kollégiumba kerüljenek 

elhelyezésre, amelybe korábban is felvételt nyertek, amennyiben ennek fizikai akadálya 

nincs és amennyiben ezt preferencia-sorrendjében nem módosította. 

b) a doktorandusz hallgatók elsőbbséget élveznek a kollégiumba sorolásnál. 

(3) A Liska Tibor Szakkollégium (továbbiakban: LTSZ) tagjai számára a HSZI – a GTK HK 

javaslata alapján – egy lakószintet különít el a Wigner Jenő Kollégiumban (a továbbiakban: 

Liska-szint), amelynek szobabeosztására a  LTSZ tesz javaslatot a GTK HK egyetértésével. 

Az LTSZ azon tagjai számára, akik férőhelyben részesülnek a kollégiumi férőhelyosztás során, 

a HSZI – a GTK HK javaslata alapján – a Liska-szinten történő elhelyezést biztosít, 

amennyiben ennek fizikai akadálya nincs és a hallgató kollégiumba való jelentkezése során 

nem rendelkezik máshogy. 



(4) A KommON BME Kommunikációs Szakkollégium (továbbiakban: KommON) tagjainak 

igény szerint a HSZI – a GTK HK javaslata alapján – kollégiumonként egy helyen történő 

elhelyezést biztosít, amennyiben ennek fizikai akadálya nincs, ennek beosztására a GTK HK 

tesz javaslatot. 

(5) A BME Management Szakkollégium (továbbiakban MSZK) tagjainak igény szerint a HSZI – 

a GTK HK javaslata alapján – egy helyen történő elhelyezést biztosít a Vásárhelyi Pál 

Kollégiumban, amennyiben ennek fizikai akadálya nincs. Ennek beosztására vonatkozó 

javaslatot a GTK HK készíti el, az ÉMK HK-val együttműködve. 

(6) A BME bármely szakkollégiumának GTK-s tagjai számára igény szerint a HSZI – a GTK HK 

javaslata alapján – egy helyen történő elhelyezést biztosít amennyiben ennek fizikai akadálya 

nincs, ennek beosztására a GTK HK tesz javaslatot. 

(7) A Wigner Jenő Kollégiumban kijelölésre kerülhet egy „Csendes szint” a nyugodt 

körülményeket igénylő kollégisták számára. A „Csendes szint” csak megfelelő számú 

(minimum 10 fő) jelentkező esetén kerül kialakításra. 

 


