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.

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 az
TJSZ 4. számú melléklet 2. § (10) bekezdése alapján történik.

4. §
Hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek kiosztása

(1) 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.
(2) A Mester elsőféléves hallgatók számára a kar férőhelyeinek legfeljebb 2%-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.
(3) 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.
(4) 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.
(5) A fegyelmi pontok és megrovások a KFSZ 5. §-nak megfelelően kerülnek beszámításra.
(6) 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.
(7) 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.

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, hogy
melyik hallgató felsőbbéves.
(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.

