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) Mester elsőfélévesek és Elsőfélévesek 10%-ban,
b) Felsőbbévesek 90%-ban.
(2) A tavaszi félév férőhelyosztása során, az őszi félévben képzését aktív félévvel meg nem
kezdett hallgató tanulmányi és szociális alapon kerülhet elhelyezésre. Ezen hallgatók a 2. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott Mester elsőfélévesek és Elsőfélévesek kollégiumi
felvételi csoportba tartozó hallgatók férőhelyeit csökkentik. Tavasszal az Elsőfélévesek abban
az esetben részesülhetnek kollégiumi elhelyezésben, amennyiben az őszi félév során
meghatározott Elsőfélévesek tanulmányi minimum bekerülési pontszámát elérik.
(3) 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 módón felvett hallgatók férőhelyei 2. § (1) bekezdés b) pontban felsorolt hallgatók
férőhelyeinek számát csökkentik.
(4) A pályázat során a HSZI a Mester elsőfélévesek és Felsőbbévesek 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 az Mester elsőfélévesek esetében az egységes felvételi pontjuk alapján
kapott részpontszám;
b) a Felsőbbévesek esetén a 2. § (4) 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) A hallgatók szociális helyzetére vonatkozó kollégiumi felvételi részpontszám megállapítására
a TJSZ 4. számú melléklet 2. § (8)-(9) bekezdése az iránymutató.
(5) 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 két aktív félévre szóló közösségi ösztöndíj pályázat átlaga alapján, egyenes
arányossággal kerül számításra.
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 bizottság vezetők
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.
(6) A kapott közösségi részpontszám két tizedesjegyre kerekítődik.
(7) 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.
(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 (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)
b)
c)
d)
e)

kizárólag tanulmányi alapon 20%,
kizárólag szociális alapon 10%,
kizárólag közösségi alapon 10%,
tanulmányi-közösségi részpontszámok összege alapján 40% és
tanulmányi-közösségi-szociális részpontszámok összege alapján 20%.

5. §
Szobabeosztás

(1) Kétágyas illetve kétszer-kétágyas szobákra, minden esetben, minden, a Vásárhelyi Pál
Kollégiumba felvételt nyer 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 férőhelyben részesültek és jogosultak az igényelt szobatípusra
(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 100 és 160 közti
teljesített kreditjük van, vagy az előző félévben 30-60 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 kétszerkétágyas szobára történő igénylését az ÉMK HK egyedileg bírálja el.

