Kollégium
A kollégiumi elhelyezés minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató
által
igényelhető,
pályázat
útján
odaítélt
juttatás.
A pályázat fél évre szól, a pályázat elbírálása a hallgató szociális helyzete,
tanulmányi eredménye, valamint szakmai, közéleti tevékenysége alapján történik.
Az egyes szempontok súlyozottan kerülnek figyelembe vételre az alábbiak szerint:
szociális helyzet (20%), tanulmányi eredmény (60%), szakmai, közéleti tevékenység
(20%).
A pályázat 5 lépcsős: a férőhelyek 20%-a tanulmányi eredmény alapján (tanulmányi
kiemelt), 10%-a szociális pontszám alapján (szociális kiemelt), 10%-a közösségi
tevékenység alapján (közösségi kiemelt), 45%-a a tanulmányi és a közösségi
részpontszámai alapján, 15%-a pedig a tanulmányi, közösségi és szociális
részpontok összege alapján kerül feltöltésre.
A Karra felvételt nyert e lső féléves hallgatók e setében a kollégiumi férőhely
odaítélése a pályázó szociális helyzete vagy felvételi pontszáma alapján történik. A
szociális pontokat a Hallgatói Képviselet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat 2.
számú mellékletében (BME Egységes Szociális Támogatás Pontrendszere)
meghatározottak alapján állapítja meg. A rendelkezésre álló férőhelyek 75%-a a
szociális pontszám alapján kerül feltöltésre, a maradék 25% pedig a felvételi
pontszám alapján.
Kollégiumi térítési díjak:
A kollégiumi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni, ennek összegei a 2018/2019es tanév őszi félévében a következőképpen alakulnak:


Államilag finanszírozott hallgató esetében: 9320-11650 Ft/hó



Költségtérítéses hallgató esetében: 20970-23300 Ft/hó

Fontos! Ha a hallgató lemond a kollégiumi férőhelyéről a lemondással érintett
hónap, valamint az adott félévből hátralévő idő, de legfeljebb két hónap kollégiumi
térítési díját is köteles kifizetni, valamint a következő félévben csak a rendes
pályázat után üresen maradt férőhelyekre vehető fel.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
III. em. 23.
É pítészmérnöki Kar • Hallgatói
info@epiteszhk.bme.hu

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület
K épviselet
Telefon: 463-1947 Fax: 463-4314
www.epiteszhk.bme.hu
E-mail:

Kollégiumok
Karunk az Egyetem vagyonkezelésében álló Bercsényi 28-30 Kollégiumban és a
Schönherz Zoltán Kollégiumban rendelkezik férőhelyekkel. A két kollégiumban
számunkra kialakított férőhelyek száma változó, a Bercsényiben közel 280-an
lakhatnak, a Schönherzben kb. 40-en. Az elsősök elhelyezésére kb. a férőhelyek
15%-a áll rendelkezésre.
Be rcsényi 28-30 Kollégium: kétágyas szobák csappal, beépített szekrénnyel,
hűtővel és íróasztallal, szintenkénti női-férfi vizesblokkokkal, 10 percre az
Egyetemtől. Ez tradicionálisan az Építészmérnöki Kar saját kollégiuma. A kollégium
a nevét adó utcában található, a nemrég épített Allee bevásárlóközpont mellett,
ahol megtalálható minden, amire egy kollégistának szüksége lehet. A pár éve
felújított és bebútorozott földszinti közösségi termek lehetőséget biztosítanak a
közös tanulásra és makettezésre.
Mivel a kollégiumot csak építészek lakják, így a kari közélet is itt szerveződik és
otthont ad az öntevékeny köri programoknak és kari rendezvényeknek.
Schönherz Zoltán Kollégium: 15 percre az Egyetemtől, PPP program keretében
felújított, új bútorzattal rendelkező, három-négyágyas szobákkal, melyeknek saját
fürdőszobájuk van. A kollégium hagyományosan a Villamosmérnöki és Informatikai
Kar kollégiuma, melyben egy fél szinten az építészek laknak. Annak ellenére, hogy
a kari közélet nem itt zajlik, az itt lakó építészekből is egy remek közösség alakul
évről-évre.
Mindkét kollégiumban található szintenkénti konyha, ezen kívül mosókonyha,
konditerem. Az internet minden fé lév elején igényelhető, ennek díja kb. 5000 Ft
egész félévre.
Felvételi pályázat
A kollégiumi felvételi pályázatot a KEFIR rendszerben kell leadni. Ahhoz, hogy ide
be tudj lépni, szükséged lesz címtáras azonosítóra.
A felvételi pontszámot nem kell igazolni, csak megadni az űrlapon. Az adatok
ellenőrzésére később, központilag kerül sor, ezért mindenképp valós adatot adj
meg!
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A kollégiumi felvételi pályázathoz a szociális pályázatot az Egységes Szociális
Rendszerben (ESZR) kell leadni. Minden ehhez a pályázathoz kapcsolódó kérdéssel
a HK juttatás-térítési referensét keressétek a juttatas@epiteszhk.bme.hu címen!
A pályázati űrlap kitöltésekor meg kell adni a prioritási sorrendet, azaz hogy melyik
kollégiumban szeretnél lakni. Meghatározott számú férőhely van mindkét
kollégiumban, így a pontszám (szociális vagy felvételi) alapján kialakuló sorrendben
kerülnek be a hallgatók a kollégiumokba.
Előzetes eredmény augusztus 21-én kerül kihirdetésre a HK honlapján (ezt kell
figyelni, ez a hivatalos hírcsatorna, a többi fórum csak másodlagos), illetve
értesítünk benneteket a levelezőlistákon, a HK facebook oldalán, valamint a
facebook évfolyamcsoportban is. A kihirdetésre sajnos nem tud korábban sor
kerülni a felvételi eredmények kései kiderülése miatt.
Szobatársat is van lehetőség választani. Habár az eredmény csak a gólyatábor után
derül ki, érdemes már a táborban nyitott szemmel járni, és minél több
évfolyamtársaddal ismertséget kötni - így az eredmények kihirdetése után
könnyedén megtalálhatod jövendőbeli szobatársadat. Amint tudod, kivel szeretnél
együtt lakni, nem kell mást tenned, mint írni a kollegium@epiteszhk.bme.hu címre.
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