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 a tavaszi időszakban:
a) 18% a Mester elsőfélévesek, Elsőfélévesek számára,
b) 82% a 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 féléves 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 kerü lnek 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 a
tavaszi félévben:
a) amennyiben a jelentkező eléri az előző félévi Elsőfélévesek tanulmányi bekerülés felvételi
ponthatárát (397 pont), tanulmányi pontszám alapján,
b) amennyiben a jelentkező eléri az előző félévi Elsőfélévesek szociális kollégiumi bekerülés
ponthatárát (1 pont), szociális pontszám alapján,
c) amennyiben egyik bekerülési ponthatárt sem éri el, nem kerül felvételre
(2) Az MSc elsőfélévesek esetében a kollégiumi férőhelyek kiosztása
a) 95%-ban tanulmányi alapon,
b) 5%-ban szociális alapon történik.
(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.

